VVX 200 Värmeväxlare
Manual

Installation
Planera placeringen av värmeväxlaren så, att denna går att nå och öppna för inspektion och
rengöring. Det bör finnas ett avlopp i närheten för kondensvattenslangar att mynna ut i.
Till- och frånluft kopplas diagonalt uppifrån och ner (eller tvärtom om så önskas). Kontrollera att
mottrycket i torkskåp eller torktumlare inte överstiger summan av tryckfallen i rör och värmeväxlare.
Om mottrycket knappt överstiger det totala tryckfallet, bör en hjälpfläkt (kanalfläkt) installeras för att
säkerställa korta torktider och effektiv torkning.

Skötsel
Värmeväxlaren bör inspekteras minst 2 ggr/år för att säkerställa rätt funktion.
1.
2.
3.
4.

Ta ut värmeväxlarpaketet från kabinettskåpet.
Rengör botten på kabinettskåpet och rengör avrinningshålen.
Rengör avlopp och slangar för kondensvatten.
Spola rent värmeväxlaren med ljummet vatten, torka av och sätt tillbaka den i kabinettskåpet.

Teknisk beskrivning
Typ
Värmeväxlare
Material
Anslutningar luft
Kondensavlopp
Mått
Vikt
Max temperatur
Kapacitet, luft

Plattvärmeväxlare för torkskåp och torktumlare
för vertikal installation.
Heatex HA/2.2/A
Aluzinkbelagd stålplåt 1 mm, pulverlackerad vit.
4 st Ø 200 mm
2 avrinningshål med avlopp för slangar
med innermått Ø 12 mm
548x487x412 mm
22 kg
+ 900 C Värmeväxlare
max 700 m3/timme
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Mått för VVX 200 Värmeväxlare

Ø 200.00

470.00

487.00

Ø 12.00

513.00

275.00
412.00

548.00

OBS!
Framför frontluckan skall ett utrymme på 600 mm x 600 mm hållas fritt.
Detta för att service och rengöring av värmeväxlare ska underlättas.

Montering
VVX 200 levereras med högerhängd dörr som standard.
VVX 200 kan monteras med vänsterhängd dörr, detta kan göras med ett enkelt ingrepp.
Dörrens infästningar kan flyttas till olika positioner.

Beroende på vilken montering man använder är det viktigt att kontrollera att alla infästningar är
spända. Vidare är det viktigt att avrinningshålen placeras så att dessa pekar neråt.
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Vertikal montering (mått för håltagning)

Hål för Ø 12 mm bult.

513 mm

470 mm

OBS! Glöm inte kontrollera så att dörren är rätt monterad efter upphängning,
samt att avrinningshålen pekar neråt.
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