
Sats med golvfötter för VS-modeller 

Detta instruktionsblad måste läsas tillsammans med huvudinstallationsmanualen som medföljer 

apparaten. Se huvudhandboken för allmän information och säkerhetsregler. 

Monteringssats för golvmonteringsfötter  

Använd denna sats vid installation av fläktkonvektorn på golvet framför fönster eller när väggmontering inte är 

möjlig. 

• Montera låsflikarna (A) på vänster och höger stödkonsol med de medföljande självgängande 

skruvarna. 

• Ställ baksidan av apparaten på en horisontell yta. 

• Montera fliken i den nedre främre delen (C) av fläktkonvektorchassit och fäst baksidan av höger och 

vänster stödkonsol med de medföljande självgängande skruvarna (B). 

• Fäst höger och vänster stödkonsol längst ned med de medföljande M6-skruvarna (D). 

• Använd mallen som medföljer apparaten och markera och borra 4 hål i golvet inom det borrområde 

som visas, så att hydrauliska och elektriska anslutningar kan dras på rätt sätt. 

 

Observera: Använd pluggar och skruvar som är lämpliga för den specifika golvtypen och apparatens vikt. 

• Ställ tillbaka enheten i vertikalt läge, placera den och fäst den i golvet med de 4 medföljande låsflikarna.  

Dra åt de 4 golvfästskruvarna. 

 

Kontrollera att apparaten är ordentligt fäst vid golvet innan du avslutar installationen. 

 

A  Låsflikar 

B Självgängande skruvar 

C  Nedre främre del   

D  M6-skruvar 

 

 
Möjligt område för borrning. Område för dragning av rör och elledningar.  

Område för fläktkonvektorns golvfäste.  



 

Bakre förslutningspanel 

 

Använd den bakre stängningspanelen i kombination med golvmonteringssatsen när baksidan av fläktkonvektorn 

är synlig (till exempel framför ett fönster). 

 

• Ställ apparaten med frontpanelen på ett plant underlag. Var försiktig så att den inte skadas. 

• Skruva loss de två fästskruvarna för det bakre fästet som matchar fästhålen på panelen 

• Placera den bakre panelen på enhetens baksida. 

• Kläm fast panelen längst upp på chassits baksida och fäst den med de två bakre fästskruvarna för 

fästet som tidigare togs bort. 

 
A Bakre panel  

B Chassits överdel 

C skruvar   

 

 


