4 Installatie
4.1 Het toestel bevestigen
De Sonair moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur. Het Sonair ventilatietoestel voorziet
huizen en gebouwen van verse, schone lucht. Daarvoor moet de Sonair worden geïnstalleerd op de binnenzijde
van een buitenmuur, vlakbij een wandcontactdoos. Om dat te doen, moet eerst een gat in de buitenmuur worden
geboord, een kanaal in het gat worden geplaatst en een rooster op de buitenmuur worden bevestigd.
Veiligheidsinstructies
▪ De Sonair moet met zorg worden gebruikt.
▪ Laat de Sonair minstens 1 uur acclimatiseren.
▪ De Sonair mag uitsluitend worden geïnstalleerd op een vlakke wand en in een schoon, droog en stofvrij
interieur.
▪ Rondom het toestel moet een minimale hoeveelheid vrije ruimte aanwezig zijn.
▪ In de nabijheid van het toestel moet zich een wandcontactdoos bevinden (de meegeleverde voedingskabel
heeft een lengte van 1,9 m).
▪ Aan buitenkant van muur moet een rooster met voldoende vrije doorgang op kanaal worden gemonteerd.
▪ Op de plaats van installatie mogen geen buizen door de muur gaan.
▪ Let erop dat het kanaal in de muur vrij is van puin en overig afval.
Instructies voor bevestiging
1. Bepaal waar de Sonair (1) moet worden bevestigd.
2. Houd daarbij rekening met de dichtstbijzijnde wandcontactdoos (de
meegeleverde voedingskabel heeft een lengte van 1,9 m).
3. Neem een minimale vrije ruimte rondom de Sonair in acht.
4. Plak meegeleverde boorsjabloon met plakband op de gewenste
positie.
5. We raden aan de speciale geluidsisolerende buis van Brink te
gebruiken; diameter 100 mm, Brink artikelcode: 110361
6. Boor met behulp van het boorsjabloon het gat voor de
buitenluchttoevoer, van binnen naar buiten en in een hoek van
minimaal 5° omlaag om instroom van water te voorkomen.
7. De gatdiameter is afhankelijk van het type buis en kan variëren van
102 tot 127 mm. Zorgt ervoor dat het gat groot genoeg is (met
inbegrip van toleranties) om het kanaal erin te plaatsen.
8. Boor met behulp van het boorsjabloon de drie gaten voor de
bevestigingsschroeven van Ø 8 mm, met een diepte van minimaal
45 mm. Steek pluggen in de gaten.
9. Draai de schroeven vast, waarbij u ze 12 mm laat uitsteken.
10. Bepaal de lengte van het kanaal en kort dit op de juiste lengte af.
De buis mag zowel binnen als buiten niet uitsteken en moet aan
beide zijden in één vlak liggen met de muur.
11. Verwijder met een vijl alle bramen.
12. Dicht de randen van de buis aan beide einden af (2).
13. Plaats aan de buitenmuur het luchtinlaatrooster (3) op de buis.
14. Druk de Sonair (1) voorzichtig tegen de binnenmuur aan en schuif
het toestel over de schroeven heen.
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4.2 Elektrische aansluiting
Belangrijk
Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de Sonair kunnen binnendringen. Het
toestel is niet waterbestendig!

Waarschuwing!
Haal altijd de stekker uit de wandcontactdoos wanneer u het filter vervangt of bij het zoeken
naar de oorzaak van een probleem.
De Sonair heeft een losse voedingskabel.

De stekker van de voedingskabel van de Sonair moet
in een goed toegankelijke wandcontactdoos worden
gestoken.
De elektrische installatie moet voldoen aan de
vereisten van uw energieleverancier en de
plaatselijke regelgeving!

A = Aansluiting voedingskabel aan de achterzijde van
het toestel
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