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Monteringsvejledning

Ventilationspakke
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Montering    3-5

• Læs hele monteringsvejledningen, inden du 
påbegynder monteringen! Hvis anvisningen ikke 
følges, fungerer produktet måske ikke optimalt, 
og garantien vil ikke være gældende.  

• Willab Garden forbeholder sig ret til at foretage 
ændringer i materialer, konstruktion og design. 
 
 

• Maxkapacitet:   134 m3/h
• Lydtrykniveau 3m hastighedstrin 5:21 DB(A)
• Strømforbrug:   2,1 - 5,5 W
• Indkapslingsklasse:   IP44
• Isoleringsklasse:   
• Spænding:    100-240 V
• Frekvens:    50-60 Hz
• Indbygningsmål:ta   0 - 30 mm
• Boring af hul:   105-108 mm

Før montering
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Placering

1. Boring af hul  
Bor to huller på 105-108 mm, et hul til 
indsugning og et til udsugning, i en ikke 
bærende rem med et kopbor.  
Hver påpasselig med at centrere hullet i 
remmen.
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2.

3.

Montering af udvendig del 
Tryk den udvendige studs sammen med udvendigt spjæld med insektnet imellem.
Læg en fuge på bagsiden af spjældet (se fugepistol) . Indfør det samlede spjæld med 
studs i hullet og skru det fast med 4 stk skruer (medfølger ikke). Du kan yderligere tætne 
imodremmen med fuge hvis det er nødvendigt.
OBS! Hvis rem eller panelvæg er mindre end 66 mm , skal der skæres lidt af den udvendi-
ge studs.

Monter den indvendige del
Monter den indvendige ventilator med studs på indersiden med 4 stk. skruer
(medfølger ikke) i henhold til ventilatorens anvisninger.
OBS! Elektrisk installation skal udføres af en aut. elektriker.

Inderside
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Montering af udvendig del
Monter insektnet i spjældet og tryk det sammen med den udvendige studs.
Læg en fuge på bagsiden af spjæld (se fugepistol). Sæt det udvendige spjæld med studs 
ind og skru det fast med 4 stk skruer (medfølger ikke). Hvis det er nødvendigt kan der 
tætnes yderligt med fuge.
OBS! Hvis rem eller panelvæg er mindre end 66 mm , skal der skæres lidt af den udvendi-
ge studs.

Montering af den indvendige del.
Monter studsen og skru den fast. Tryk den indvendige del fast på studsen. Hvis du vil 
sikre den indvendige del, så kan du skrue den fast i studsen ved først at tage låget af og 
skrue den indvendige del fast med 2 stk. små skruer.
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