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Mobair 2080 Installation, Användning och Underhåll

Anläggningen installeras i regel på 
ytterväggen i rummets övre del. 
Anläggningen fästs på väggen med 
installationsram och fästjärn. Med 
anläggningen levereras nätkabel med 
stickpropp, men elanslutningen kan 
även göras fast.

I ytterväggen och anläggningens 
baksida (vid sugkammaren) görs ett 
Ø140 mm hål. I hålet placeras 
plaströret Ø135 mm, som ingår i 
leveransen, med en liten lutning utåt. 
Röret tätas mot väggen. Röret kan 
även anslutas på sidan av 
anläggningen.

På utsidan installeras yttergallret som 
ingår i leveransen. Om gamla yttergaller 
används kolla först, att den är ren och 
avlägsna eventuella nät. Som tillbehör 
finns även ett ljuddämpande yttergaller.

Användning

Både temperatur [11] och fläkthastigheten [12] kan väljas med brytaren, som finns inne i anläggningen bakom en lucka. Lämplig 
fläkthastighet i boendehus är 1 eller 2 och i kontorsutrymmen 2 eller 3. Luckan stängs och anläggningen startas/stängs med en 
snörbrytare. Säkerställ att luften kan strömma ut ur rummet genom en dörrspringa eller ventil. På vintern kan uteluftens mängd 
regleras med justeringsplugg [7].

Underhåll
Lösgör stöpseln från vägguttaget. Öppna luckan (öppnar sig på elkabelns sida) och byt filtret. Filtret skall bytas 1-2 gånger per år.

Anläggningen är inte avsedd att användas av barn eller personer vars fysiska eller psykiska egenskaper eller erfarenhet eller brist på information begränsar 
dem att använda anläggningen tryggt om inte den person som svarar för deras säkerhet övervakar eller anvisat dem i användning av apparaten. Barn torde 
bli övervakade så de inte leker med anläggningen. Anläggningen bör installeras på en höjd minst 1,8 m. Det är inte tillåtet att byta nätkabeln, om kabeln blir 
skadad skall anläggningen skickas på service eller skrotas.

Varning!
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1. Skruvar 3 st. 4.2 x 12 (fästgärn till anläggningen)

2. Fästjärn

3. Skruvar 3 st. 4.2 x 32 samt plastproppar 

    (fästjärn till väggen).

4. Skruvar 4 st. 4.5 x 40 samt proppar för 

    installering av yttergaller.

5. Yttregaller för Ø135 mm rör, fläns 180 x 180

6. Luftintagsröret Ø135 mm, längd 37 cm

7. Isolerad justeringsplugg

  8. Luftintagsröret placeras på bakväggen av 

      sugkammaren eller på sidoväggen. Ett Ø140

      mm hål görs för röret och isoleringen i 

      anläggningens stomme.

  9. Partikelfilter F7

10. Fläkt, 5 hastigheter

11. Reglering av värmarens termostat

12. Hastighetsbrytare fläkt
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