
Montering av kondensatbricka för takmontering 

Detta instruktionsblad måste läsas tillsammans med huvudinstallationsmanualen som medföljer 

apparaten. Se huvudhandboken för allmän information och säkerhetsregler. 

Beteckning Färg 

Tillbehörssatsen används för kondensatuppsamling när VS-enheterna installeras horisontellt (i taket). 

Beteckning Färg Ordernr. 

Kondensatuppsamlingstråg för VS 7 (2- och 4-rörsversion) för takmontering AZ500007524212N0 

Kondensatuppsamlingstråg för VS 9 (2- och 4-rörsversion) för takmontering AZ500007524222N0 

Kondensatuppsamlingstråg för VS 11 (2- och 4-rörsversion) för takmontering AZ500007524232N0 

Kondensatuppsamlingstråg för VS 13 (2- och 4-rörsversion) för takmontering AZ500007524242N0 

Kondensatuppsamlingstråg för VS 13 (2- och 4-rörsversion) för takmontering AZ500007524252N0 
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Montering 

Borttagning av sidopanel 

• På vänster sida, lyft kåpan som skyddar skruven, lossa skruven som håller fast den vänstra panelen, 

flytta den sedan något åt vänster och lyft upp den. 

• På motsatt sida, lyft kåpan som skyddar skruven och skruva loss den. 

• Flytta sidoväggen något åt höger och lyft ut den. 

Skyddskåpa  

B Fästskruvar 

C  Vänster panel  

D  Höger panel 

 



 
 
 
Borttagning av frontkåpa 

• Ta bort det nedre frontgallret. 

• Lossa fästskruvarna på frontpanelen och ta bort den. 

• Dra ut och ta bort polystyrenisoleringsbitarna från deras platser. 

• Lossa fästskruvarna på de främre stängningsfästena och ta bort dem från ramen. 

• Ta bort värmeväxlarens övre isolering. 

 

B Fästskruv  frontlucka 

E Frontpanel  

I  Värmeväxlarens övre isolering 

J Isoleringsstycken  av polystyren 

K Fästskruvar för främre stängningsfästen   

M  Nedre frontgaller 

N  Främre stängningsfästen 

  

 
Montering av kondensatbricka 

• Innan du fortsätter, se till att enhetens fall mot dräneringsområdet är tillräckligt för att möjliggöra 

utflöde av vatten. 

• Montera den främre kondensbrickan, fäst den med de sex huvudskruvarna som ingår i satsen och 

isolera fronten med hjälp av specialisoleringen. 

• Se till att den transparenta pluggen är monterad på det oanvända kondensattrågets avtappningsrör, 

placerat mitt emot det som anslutningarna ska göras för att dränera kondensat i. 

• Gör anslutningarna för kondensatdränering. 



• Sätt dit värmeväxlarens övre isolering. 

• När alla beskrivna åtgärder har slutförts, återmontera de komponenter som togs bort i de första 7 

punkterna i omvänd ordning. 

Obs! Vid denna typ av installation måste frontgallrets säkerhetsstöd monteras (se 

huvudinstallationshandboken). 

O Främre kondensbricka 

Q Anslutningar för kondensatavlopp 

R Specialisolering 

S Värmeväxlarens övre isolering 

Skruvar med kullrigt huvud  

 

 


