handleiding voor planning en installatie
van allaway centrale stofzuigsystemen

gefeliciteerd met de aankoop

van een allaway centraal stofzuigersysteem.
Deze handleiding hoort bij de huishoudelijke stofzuigsystemen van Allaway. Lees de handleiding aandachtig door
voor u met de installatie begint. Wanneer u klaar bent met de installatie, zorg er dan voor dat deze handleiding
en de gebruiksaanwijzing (o.a. gebruiks- en onderhoudsvoorschriften) van de motorunit bij de gebruiker wordt
afgegeven. Bij de planning en installatie moeten alle geldende voorschriften voor elektrotechniek, brandveiligheid en
bouwvoorschriften in acht worden genomen. Door het opvolgen van de handleiding en door het gebruik van uitsluitend
orginele Allaway onderdelen, zal het stofzuigsysteem lang en efficiënt werken. Alleen op deze manier wordt het systeem
door Allaway gegarandeerd. Bewaar de op de verpakking meegeleverde product stikker, zodat u later eenvoudiger
onderdelen kunt bestellen. De installateur moet per geval bepalen of de details in de instructies geschikt zijn voor de
gebruiksomstandigheden.

het systeem ontwerpen
installatiefases

1. BESLIS OF U HET SYSTEEM ZELF WILT ONTWERPEN EN INSTALLEREN OF DIT AAN EEN SPECIALIST
OVERLAAT.
2. ONTWERP HET SYSTEEM VOOR UW WONING.
3. INSTALLEER HET BUIZENSYSTEEM, DE ZWAKSTROOMLEIDINGEN EN DE BEVESTIGINGSBEUGELS.
BEVESTIG DE BUIZEN GOED.
4. SLUIT DE ZWAKSTROOMDRADEN OP DE ZUIGCONTACTEN AAN EN INSTALLEER DE AFDEKKLEPPEN.
5. INSTALLEER DE MOTORUNIT.
6. CONTROLEER OF HET SYSTEEM WERKT EN OF HET NERGENS LEKT.
7. INSTALLEER DE OPHANGBEUGEL(S) VOOR DE SLANG EN BORSTELS.
8. BEWAAR UW ONTWERPEN IN EEN HUISMAP.
9. BEWAAR DE PRODUCTLABELS EN DE INSTRUCTIES IN EEN HUISMAP.

PLANNING
Beslis bij het ontwerpen van het systeem eerst waar u de
zuigcontacten plaatst. Dit is het beste uit te voeren met een
plattegrond van de woning met een schaal van 1:50 of 1:100. Als
hulpmiddel bij de planning kunt u een stukje touw of draad gebruiken
dat de lengte van de stofzuigslang voor stelt. Bijvoorbeeld bij een
schaal van 1:50 = 16cm en bij een schaal van 1:100 = 8cm (voor
een stofzuigslang van 8 meter). De lengte van de stofzuigslang is
afhankelijk van uw keuze 8, 9, 10 of 12 meter.
Zuigcontacten moeten zo worden geplaatst dat het hele gebied waar
gestofzuigd moet worden (inclusief meubilair) door het systeem
bereikbaar is. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het
gebruik van andere Allaway accessoires zoals de uittrekbare slang
of voorafscheider. Voor het gebruik van de voorafscheider, kan een
zuigcontact bij de openhaard of in de garage geplaatst worden. Een
zuigcontact in de keuken, werkruimte of bij de voordeur kan handig
zijn voor het gebruik van de uittrekbare slang.
De zuigcontacten kunnen worden gemonteerd in wanden van hout,
gips of steen. Meestal worden de zuigcontacten gemonteerd op
de hoogte van de lichtschakelaars of op het lager gelegen niveau
van de stopcontacten. Ook plaatsing in de vloer behoort tot de
mogelijkheden.
Het plintzuigcontact wordt geplaatst in de keuken en/of werkruimte,
in ruimtes die vaak geveegd worden.
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Wijzigingen voorbehouden.

onderdelen van het buissysteem
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Let op: Niet alle
onderdelen van deze
lijst zitten standaard in
de buispakketten of in
de verpakking van de
motorunit en de zuigset.

1 Bocht 90º
2 Bocht 15º
3 Zwakstroomsnoer
4 Clic beugel 44 mm
5 Y-stuk 45°
6 Bocht 45º
7 Buis Ø 44 mm
8 Afdichtring
9 Buis zonder mof
10 Anti-verstoppingsbocht
11 Inbouwdoos Optima
12 Beschermkap Optima
13 Klepmechanisme Optima
14 Opbouwdoos Optima
15 Verlengstuk 13 cm
16 Uitblaasrooster
17 Geluiddemper uitblaaslucht

3

50

~600/~1200/~2400

Het buissysteem kan in of onder de vloeren worden gelegd. Aanbevolen wordt om bij het installeren andere systemen, zoals ventilatie, verwarming,
afvoerleidingen en dergelijke te volgen. Buizen die door koude ruimtes lopen moeten voldoende worden geïsoleerd. Voorkom het leggen van
buizen door warme ruimtes zoals een sauna, of zorg voor een goede isolatie.
Bij het installeren van de motorunit boven, mag een verticale leiding niet langer zijn dan 4 meter. Er mogen wel meerdere verticale leidingen worden
toegepast mits er zich tussen de verticale leidingen een even lang horizontaal deel bevindt.
Onderdelen van het Allaway Buissysteem (buitendiameter van de buis 44 mm, bij de koppelingsmof Ø 50 mm):
Y Stuk 45°
Bocht 90°
Bocht 45°
Bocht 15°
Buis ~0.6 m, ~1.2 m en ~2.4 m
Om te voorkomen dat stootranden een ophoping (van glassplinters, tandenstokers, spijkers of andere voorwerpen) veroorzaken in het buissysteem
moeten de verbindingen in de juiste richting liggen. De pijlen die op de onderdelen staan wijzen in de richting van de luchtstroom; dus naar de
motorunit toe.
Let bij het installeren van het buissysteem erop dat de mof van elk buisonderdeel het dichtst bij een zuigcontact zit in elke buissectie.

installatie van het buissysteem
buisverbindingen

Controleer of de buisonderdelen intact zijn, zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde. Maak ze indien nodig schoon.
Plaats de gele afdichtring in de mof. Schuif de buis recht,
gelijkmatig en licht draaiend in de mof totdat het uiteinde van
de buis tegen het einde van de mof zit. De afdichtring sluit de
koppeling voldoende luchtdicht af. Het Y-stuk moet altijd vanaf de
zijkant of vanaf de bovenkant worden aangesloten. De buis is ver
genoeg ingeschoven als het markeringspunt is bereikt. Aan de
uitblaaskant moet de mof altijd naar de motorunit toewijzen.
Breng een markeringsstreep op het juiste punt aan, met behulp
van een andere gemarkeerde buis, als u een buis doorzaagt.

de leidingen isoleren

Als de buizen in extreem koude ruimtes worden
gemonteerd, isoleer deze buizen dan met thermisch
isolatiemateriaal met een dikte van 50 mm, zoals paroc
section alucoat 48/50. Anders kan er condenswater, ijs of
vuil in de buizen komen.
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PAROC Hvac Section
AluCoat 48-50

Buisisolatie

In extreem koude ruimtes moet
ook isolatie om de afvoerbuis
worden geplaatst.

de buizen bevestigen
Zorg dat de temperatuur van de leidingen tijdens de installatie ongeveer op
kamertemperatuur blijft. Als dit niet het geval is, moet thermisch isolatiemateriaal worden
gebruikt, bijvoorbeeld in plafonds.
Gebruik beugels of de metalen strippen die deel uitmaken van het buispakket om de
buizen te bevestigen. Zorg dat de buizen in de muur, de vloer en het plafond worden
bevestigd. Kies de juiste afstand tussen de bevestigingen op basis van de contructies.
Als de afstand tussen de draagconstructies 600mm is moet de afstand tussen de
bevestigingen van de buizen 1200 mm of 1800 mm zijn. Elke buis moet worden
bevestigd. Zorg bij het bevestigen van de buizen ervoor dat onderhoud mogelijk blijft.

Bevestig de buizen zonder isolatie. Hierdoor dient de bevestiging als schokdemper en als geluidsisolatie.
Lange buizen die tijdens de installatiefase worden blootgesteld aan extreem wisselende temperaturen moeten als volgt worden bevestigd:
-Gebruik alleen Allaway-beugels om de buizen te bevestigen. Hierdoor wordt voorkomen dat de natuurlijke thermische beweging van de buizen
wordt verhinderd.
-Breng de beugels zo aan dat de buizen ongehinderd in de lengterichting kunnen bewegen.
-Bevestig de buizen zodanig dat het krimpen en uitzetten in de lengterichting kan plaatsvinden. Vooral de mofverbindingen mogen niet aan de
belasting worden blootgesteld als de buizen krimpen of uitzetten.
-Plaats de beugels in het buissysteem op voldoende afstand van de mofverbindingen om het krimpen en uitzetten mogelijk te maken. De
uitzettingscoëfficiënt bedraagt ongeveer 0,1mm/m/C°.
In de buurt van een bocht is slechts één beugel toegestaan, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Hierdoor blijft beweging van
de buis mogelijk. De beugel aan de andere kant van de bocht moet zich minimaal 70 cm van de bocht bevinden. Op rechte leidingen die korter
zijn dan 70 cm worden geen beugels geplaatst.
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afzagen van de buizen

De buizen kunnen met een fijn getande zaag worden
afgezaagd. De buizen moeten haaks worden afgezaagd.
Eventuele bramen moeten altijd worden verwijderd.
Achterblijvende bramen kunnen vertraging van de
luchtsnelheid, lekkage of zelfs verstoppingen veroorzaken.

allaway optima zuigcontact
Deze instructies zijn van toepassing voor het
installeren van zuigcontacten uit de
ALLAWAY OPTIMA serie. De onderdelen van
een Optima zuigcontact zijn:
1
2
3
4
5

Klepmechanisme
Inbouwdoos
Beschermkap
Anti-verstoppingsbocht
Verlengstuk 13 cm

De openingsrichting van een Optima zuigcontact
kan vrij worden gekozen. Elke 90 graden
verdraaiing op de inbouwdoos is mogelijk.
Met andere woorden; het klepmechanisme
is optimaal afstelbaar. Optima zuigcontacten
kunnen eenvoudig worden gemonteerd in
wanden van hout, gips of steen. Met behulp van
een opbouwdoos is het mogelijk om te kiezen
voor opbouwmontage bijvoorbeeld in de garage
of op zolder.
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installatie van de inbouwdoos
Positioneer de inbouwdoos
correct op zijn plaats. De
zwakstroomleidingen moeten door
beschermbuizen lopen. Er zijn
gaten aan beide zijden van de
inbouwdoos voor het aanbrengen
van de zwakstroombuizen (Ø
20 mm). Als de zwakstroombuis
een diameter heeft van Ø 16
mm dan moet de bodem van de
beschermplug worden verwijderd
voordat deze in de inbouwdoos
wordt gedrukt. Afhankelijk van
waar en hoe het systeem wordt
geïnstalleerd kunnen niet gebruikte
pluggen of bevestigingsdelen
worden verwijderd. Tijdens de
bouw kan de inbouwdoos worden
beschermd met de beschermkap.

inbouwdoos; holle systeemwanden

Bevestig de inbouwdoos met spijkers of schroeven aan het
frame. De beste stabiliteit wordt bereikt als aan beide zijden van
de inbouwdoos een 500 mm lange steunbalk wordt gebruikt.
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holle wand installatie zonder inbouwdoos

Boor een gat van ongeveer 50 mm in de plaat van de wand. Duw
de anti-verstoppingsbocht van het zuigcontact zo ver mogelijk in
de stofzuigbuis. Afhankelijk van de dikte van de wand, mag de
eerste buis vanaf de anti-verstoppingsbocht ook een buis zonder
mof zijn. De ruimte in de wand kan dan minimaal 44 mm zijn. Als de
constructie van de wand het toelaat, kan de anti-verstoppingsbocht
worden vastgezet met een beugel of metalen band. De buis blijft dan
op zijn plaats als het zuigcontact op de anti-verstoppingsbocht wordt
geplaatst. Als het vast zetten niet mogelijk is dan kan de verbinding
van de buis en de anti-verstoppingsbocht met tape worden beveiligd.
Dit voorkomt dat de buis losschiet van de anti-verstoppingsbocht (in
verband met servicewerk aan het zuigcontact) en tussen de wand
valt.

Als de afdichtring van het zuigcontact de antiverstoppingsbocht niet bereikt dan kan een verlengstuk
worden gebruikt. De lengte van het verlengstuk is 13 cm.
Zaag het verlengstuk op de juiste lengte af en duw de
anti-verstoppingsbocht en de buis strak tegen de wand.
Zonodig kunnen er meerdere verlengstukken achter elkaar
worden gebruikt. Sluit de zwakstroomdraden aan en druk
het zuigcontact op zijn plaats. Bevestigen met schroeven.
De stofzuigbuis moet tot aan de 90° bocht van de antiverstoppingsbocht worden gedrukt.

gips en andere systeemwanden
Als een zuigcontact wordt gemonteerd in een gips of systeemwand dan
moet een inbouwdoos met beschermkap worden gebruikt. De buizen voor
de zwakstroom en de beschermkap worden aangebracht op de inbouwdoos
[de overtollige gaten voor de zwakstroom worden afgedicht met pluggen],
die zodanig wordt geplaatst dat de voorzijde van de inbouwdoos gelijk
ligt met de afgewerkte wand. Het geheel moet goed worden vastgezet
zodat tijdens de bouw en de afwerking de onderdelen niet verschuiven.
Buisverbindingen die in de beton komen moeten worden afgedicht met tape
om het binnendringen van water in de buizen te voorkomen.
Als de wand afgewerkt en droog is kan de beschermkap worden verwijderd
(de rode uitsteeksels van de beschermkap zijn ervoor om deze terug te
vinden na het stucadoorwerk). De zwakstroomdraden [ongeveer 20 cm voor
het aansluiten] worden aangebracht in de inbouwdoos via de zwakstroom
buizen.
Als de wand naderhand wordt afgesmeerd of gestucadoord dan moet de
ruimte bij het zuigcontact 75 mm breed en 65 mm diep zijn. Voor alleen de
stofzuigbuis en de zwakstroombuizen is een ruimte van 75 mm breed en 55
mm diep voldoende.
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installatie in een stenen muur
Het installeren van zuigcontacten in stenen
muren kan worden gedaan door het splijten
van de stenen of door het gebruik van
stenen met sparingen voor de stofzuigbuis.
De zwakstroomleiding wordt via een buis
aangesloten op de inbouwdoos. Als de
muur later wordt afgewerkt kan de sparing
ook later worden ingefreesd. Een andere
mogelijkheid is om de ruimte die nodig is
voor de stofzuigbuis uit te sparen tijdens het
metselwerk.
De stofzuigbuis, de zwakstroomleiding
in de zwakstroombuis en de inbouwdoos
met beschermkap worden aangebracht en
vastgezet. Tijdens de afwerkfase wordt de
sparing afgesmeerd zodat het geheel is
weggewerkt.

installatie in houten wanden

(logbouw)

In Log woningen worden de zuigcontacten bij voorkeur geplaatst in lichte scheidingswanden (paneelwanden),
gemetselde wanden of in plinten.
Bij het installeren van de buizen moet rekening worden gehouden met het krimpen van de constructie. In lange
verticale delen moet voldoende ruimte worden gelaten voor de buizen in overeenstemming met de voorschriften
van de leverancier.

zuigcontacten voor opbouw installatie

Als de buizen en het zuigcontact op de wand worden gemonteerd moet een opbouwdoos worden gebruikt (2).
Monteer de opbouwdoos op de wand. Bevestig de anti-verstoppingsbocht (3) aan de stofzuigbuis en voer de
stofzuigbuis in de opbouwdoos. Bevestig de zwakstroomdraden aan het zuigcontact en monteer het zuigcontact
op de opbouwdoos.
De stofzuigbuis moet zo ver mogelijk tegen de 90° hoek van de anti-verstoppingsbocht worden geduwd.
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installatie van een allaway plintzuigcontact
Het Allaway plintzuigcontact is een handig onderdeel in
een ruimte die regelmatig geveegd wordt, bijvoorbeeld
de keuken.
Een plintzuigcontact wordt geplaatst in de plint van
een kast of keuken (de aanbevolen optie) of in een
voldoende dikke wand (min. hoogte 100 mm, min.
diepte 110 mm) overeenkomstig de meegeleverde
voorschriften. De stofzuigbuis van het plintzuigcontact
loopt parallel aan de vloer. De bovenzijde van de
stofzuigbuis ligt 95 mm boven de afgewerkte vloer.
In verband met eventueel onderhoudswerk moet het
mogelijk zijn om het plintzuigcontact los te maken.
Daarvoor moet de anti-verstoppingsbocht iets omhoog
getrokken kunnen worden.
De Allaway uittrekbare slang is een handig hulpmiddel
in ruimtes die regelmatig kort en snel gezogen moeten
worden (b.v. de keuken of de hal). Een zuigcontact
wordt daarvoor in de directe omgeving geplaatst. Het
bereik van de uittrekbare slang is ongeveer 4 meter
vanaf het zuigcontact.

brandvoorschriften

A
B
C
D
E

Brandwerende muur
Afdichting van brandwerend materiaal
Stofzuigbuis Ø 44 mm
Brandwerende machet (kraag)
Brandwerende wand (paneel struktuur)

Ruimtes met brandvoorschriften in woningen zijn meestal:
l
l

Garage
CV ruimte

Als de buisleidingen door een brandwerende muur lopen moeten goedgekeurde manchetten worden gebruikt.
Deze manchet moet gemonteerd worden zoals de leverancier dat voorschrijft.
Zorg ervoor dat de beschermingsklasse en de drupwaterklasse van de motorunit voldoet aan de eisen die in de
ruimte worden gesteld. Voor meer informatie moet u zich wenden tot de plaatselijke autoriteiten.
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uitblaasleiding / geluiddemper voor uitblaaslucht /
uitblaas ventilatiekap / uitblaas ventilatierooster

De uitblaasleiding wordt altijd naar buiten geleid. Alleen als de Duo unit een HEPA-uitblaasfilter bevat, hoeft de
uitblaasleiding niet naar buiten geleid te worden. Een uitblaasleiding die door een buitenmuur loopt wordt tot in
de muur geleid. Op de buitenzijde wordt een ventilatiekap gemonteerd. Als de uitblaasleiding door het dak wordt
geleid, dienen aanvullende materialen te worden gebruikt zoals een dakdoorvoer. Zorg ervoor dat er geen water
in de uitblaasleiding kan komen. De uitblaasleiding kan ook in de kruipruimte worden geleid. Voorkom dat er water
inkomt of dat de uitblaaslucht teveel in het zand blaast.
A Uitblaasdemper Ø 85x320mm
B Uitblaasklep Ø 125mm
De uitblaasleiding mag niet langer zijn dan 5 meter als deze gemaakt wordt van Allaway buizen. Voor een langere
uitblaasleiding moeten buizen gebruikt worden met een grotere diameter bijvoorbeeld Ø 75 mm. Hiervoor kan een
verloopmof 44/75/80 gebruikt worden.
De beste plaats voor de geluiddemper is zo dicht mogelijk bij het einde van de uitblaasleiding. Het uitblazen
via dakconstructies moet voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Het binnendringen van water in de
geluiddemper moet worden voorkomen.
Elke buis achter de Turbo geluiddemper moet een binnendiameter van 100 mm hebben tot aan het einde. Een
uitblaasrooster wordt op de buitenmuur gemonteerd ter bescherming van de uitblaasleiding.
De geluiddemper voor de uitblaaslucht mag niet worden gemonteerd aan de zuigzijde.
De geluiddemper en de turbo-geluiddemper zijn accessoires; in de verpakking zijn de noodzakelijke koppelingen
voor aansluiting op het Allaway systeem opgenomen.

behandeling, vervoer en opslag van de buizen
Behandel de buizen zorgvuldig en voorkom aanraking bij temperaturen onder –15°C. Zorg dat de buizen niet
worden belast of langs scherpe randen schuren. Bewaar de buizen op een vlakke ondergrond en scherm de
buizen tegen zonlicht af bij langdurige opslag.
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installatie van de zuigcontacten
zwakstroom circuit
Het zwakstroom circuit werkt op een spanning
van ongeveer 24 V, zodat de monteur geen
electricien hoeft te zijn. De zwakstroomleiding
loopt vanaf de zwakstroomaansluiting op
de centrale unit naar de aansluitingen op
de zuigcontacten / plintzuigcontact (de
zuigcontacten worden parallel geschakeld zie
fig.). De zwakstroomleiding wordt door een
beschermbuis geleid in. Aanbevolen wordt
om ook beschermende buizen te gebruiken in
houten wanden. In andere situaties waar de
zwakstroomleiding in een wand of via het dak
loopt kan de leiding aan de buitenzijde van de
stofzuigbuis worden vastgemaakt met tie-ribs
of tape. Ook mag gekozen worden voor de
meest korte route. Als er verbindingen worden
gemaakt van de zwakstroomleidingen buiten
de zuigcontacten zorg er dan voor dat deze
verbindingen voldoende veilig zijn.

installatie van de zwakstroomleiding op het zuigcontact

Splits de zwakstroomleidingen ongeveer 10 cm van elkaar en verwijder ongeveer 1 cm van de isolatie. Reserveer
ongeveer 20 cm zwakstroomleiding voor het aan-sluiten van de draden. Bevestig de uiteinden van de draden
onder de contactveren op de achterzijde van het zuigcontact. Gebruik hiervoor een gewone schroevendraaier
van 3 mm breed.
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installatie van een zuigcontact

Een inbouwdoos of een anti-verstoppingsbocht moet altijd worden gebruikt tussen het buissysteem en het zuigcontact. Dit is om te voorkomen
dat lange voorwerpen die een verstopping kunnen veroorzaken in het buissysteem komen. Zorg ervoor dat de bevestigingsmaterialen voor
het zuigcontact geschikt zijn voor de betreffende wand! Als de wand is geverfd, behangen of anders is afgewerkt kan het zuigcontact als volgt
worden gemonteerd:
1. Verwijder de beschermkap van de inbouwdoos.
2. Meet de afstand van inbouwdoos of anti-verstoppingsbocht tot voorzijde stucwerk.
3. Wanneer de afstand meer dan 20mm is, gebruik dan een verlengstuk tussen de inbouwdoos of anti-verstoppingsbocht en de klep.
4. Wanneer de afstand tussen 0-8mm is, verwijder dan drie ringen van de klep met een scherp mes of ijzerzaag. Wanneer de afstand tussen
8-12mm is, verwijder dan twee ringen van de klep. Verwijder geen ringen wanneer de afstand groter is dan 12mm.
5. Plaats de afdichtring in de buitenste ring en plaats de klep in de juiste positie.
6. Schroef de klep gelijkmatig vast met een schroevendraaier. Controleer of alle randen van de klep aansluiten op de wand. Draai de schroeven
niet te vast. Gebruik geen accuboormachine om de schroeven vast te draaien.

installatie van de centrale motorunit
centrale motorunits

A

C

DV

Duo

De centrale motorunits zijn ontworpen voor ophanging in verwarmde ruimtes. Ophanging in ruimtes waar de temperatuur onder +5 °C kan
dalen of boven +35 °C kan stijgen wordt afgeraden. Aan de motorunit zit een snoer met een lengte van 1 meter, die in een geaard stopcontact
gestoken moet worden. Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering van minimaal 10A traag of met een automatische zekering van
16A. Zorg ervoor dat de motorunit voldoende lucht krijgt om de motor te koelen.
Motorunits uit de A-serie zijn ontworpen voor plaatsing buiten de leefruimtes. Bijvoorbeeld in de kelder , garage of op zolder. Ze mogen niet in
een afgesloten kast worden opgehangen. De A 60 heeft een beschermklasse 1 (geaard). De behuizing is spatwaterdicht IPx4. De modellen A 30
en A 40 hebben een beschermklasse 2 (dubbel geïsoleerd) en zijn spatwaterdicht IPx4. De maten van de motorunits uit de A-serie zijn: breedte
350mm en hoogte 720-750mm. De capaciteit van de stofemmer is 20 liter.
De kleine en stille motorunits uit de C-serie kunnen (naast de locaties die geschikt zijn voor de A-serie) overal binnenshuis geplaatst worden.
Bijvoorbeeld in een werkkast, keukenkast, badkamer, trapkast of in de bijkeuken. De motorunits uit de C-serie hebben een beschermklasse
2 (dubbel geïsoleerd) en de behuizing is spatwaterdicht IPx4. Ze mogen ook in vochtige ruimtes worden geplaatst zoals een badkamer of
wasruimte. De maten van de motorunits uit de C-serie zijn: breedte 350mm en hoogte 595mm. De capaciteit van de stofemmer is 13 liter.
De centrale stofzuiger DUO is klein en stil. Indien de DUO een optioneel HEPA-uitblaasfilter bevat, hoeft de uitblaaslucht niet naar buiten te
worden geleid. Afmetingen van de Duo: 300 x 440 mm. De Duo moet ALTIJD een microfiber Allaway-stofzak bevatten. De capaciteit van de
stofzak is 10 liter.
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Alleen de modellen Duo, C 30 en C 40 zijn geschikt
om in een kast te plaatsen. Voor de circulatie van
de koellucht moeten er onder en boven in de kast
ventilatieopeningen worden gemaakt. Deze openingen
moeten minstens 120cm² zijn. Bijvoorbeeld 6 gaten
van 50mm doorsnede of een rooster over de breedte
van de deur. De inwendige maten van de kast moeten
zijn: breedte 450mm, hoogte 700mm en diepte
450mm. De ventilatieopeningen mogen niet door
kleden of andere materialen afgedekt worden.

muurplaat van de motorunit uit de c-serie

De zilvergrijze muurplaat voor opbouwmontage, wordt toegepast als de
buizen op de wand worden gelegd.
De zilvergrijze muurplaat voor inbouwmontage, wordt toegepast als de
buizen in de wand worden gelegd.
Installatie van de muurplaat. Figuur geeft de maten aan die rondom de
muurplaat vrij gelaten moeten worden om de motorunit op te kunnen
hangen. Zorg ervoor dat de zwakstroomleiding ongeveer 20cm extra
lengte heeft om deze te kunnen aansluiten.
Monteer de muurplaat vast op de wand. Sluit de zuigleiding en de
uitblaasleiding aan. Sluit ook de zwakstroomleiding aan op de daarvoor
bestemde stekker.
		
		
		

A Uitblaasleiding
B Zuigleiding
C Zwakstroomleiding

ophanging van de motorunit uit de c-serie op
de muurplaat
(De draagarmen bevinden zich in de verpakking van de motorunit.)
Bevestig de draagarmen (E) voor de centrale motorunit op de muurplaat. De
schroeven goed vastdraaien en de beschermdeksels (N) voor de zuigleiding
en de uitblaasleiding verwijderen.
Schuif de centrale motorunit in de draagarmen. De rubberblokken laten zich
eenvoudig geleiden in de draagarmen.
De centrale motorunit vergrendelen met de eindkappen (F).
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Van de centrale motorunit moet nog de
zwakstroomstekker (G) verbonden worden met de
aansluiting (H) op de muurplaat. Tenslotte wordt de
stekker (I) in het stopcontact (K) gestoken. Nu de
centrale motorunit testen. De centrale motorunit kan
getest worden door de stekker van de zwakstroomleiding
(G) kort te sluiten met behulp van een metalen draadje.

ophanging van de motorunit uit de a-serie

De meegeleverde ophanghaak (O) voor de centrale motorunit wordt op de wand bevestigd. Hang de centrale
motorunit op de ophanghaak. De zuigbuis wordt door middel van de flexibele slang (P) verbonden met de
centrale motorunit. De zwakstroomleiding wordt aangesloten op de klemmen (R1) aan de linker bovenzijde
van de motorunit of op het uiteinde van de zwakstroomdraad (R2). De uitblaasleiding wordt met behulp van de
flexibele slang (T) verbonden met de centrale motorunit.
Voor de elektrische aansluiting is een 230 Volt stopcontact nodig. Dit stopcontact moet beveiligd zijn met een
10A zekering of een 16A automaat. Het stopcontact moet zich op maximaal 1 meter afstand van de centrale
motorunit bevinden. De centrale motorunit kan getest worden door de zwakstroomleiding kort te sluiten op de
klemmen R1 of R2 door middel van een metalen draadje.
Een centrale motorunit uit de A-serie mag niet in een kast of in een andere kleine afgesloten ruimte geplaatst
worden. De koeling van de motor moet ongehinderd kunnen plaatsvinden. Voor deze ventilatie moeten de
volgende vrije ruimtes in acht worden genomen:
l
l

boven het apparaat minstens 500mm
naast het apparaat, gemeten vanuit het midden minstens 500mm
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installatie van de duo-motorunit
De Duo-motorunit kan horizontaal en verticaal
worden geïnstalleerd. De zuigkoppeling en
het optionele zuigcontact bevinden zich in het
midden van de unit of daarboven. Hiermee wordt
voorkomen dat opgezogen stof terugkeert in het
buissysteem wanneer de Duo wordt uitgeschakeld.
Afbeelding bevat de vereiste minimumruimte
voor de Duo. De Duo wordt geleverd met een
muurplaat die geschikt is voor verschillende
soorten wandconstructies. Raadpleeg voor
installatie-instructies de bedienings- en
onderhoudsinstructies bij de Duo. Houd bij het
kiezen van geschikte montageschroeven rekening
met het materaal en de dikte van de muur.
Sluit de uitlaatkoppeling aan op de uitblaasleiding
die naar buiten is geleid met een flexibele
slang of schaf, indien geen uitblaasleiding
kan worden geplaatst, een afzonderlijk HEPAuitblaasluchtfilter aan. Sluit het zuigleidingsysteem
aan op de motorunit met een flexibele slang.
Sluit de zwakstroomleidingen aan op de
zwakstroomaansluiting op de Duo-unit. De
zwakstroomstekker van de Duo bevindt zich
aan het einde van het zwakstroomsnoer.
Controleer de werking van de motorunit door het
zwakstroomcircuit van de unit met behulp van een
draadje kort te sluiten.

het systeem testen
Als al het installatiewerk in het gebouw voltooid is, test dan of het systeem goed werkt.
Controleren of het systeem werkt:
1. Controleer of het buissysteem luchtdicht is.
Sluit alle zuigcontacten. Start de motorunit door het zwakstroomcircuit aan te sluiten met
een draad, bijvoorbeeld een paperclip in U-vorm. Laat de motorunit niet langer dan 20
seconden aan staan. Als er binnen 10 seconden na het starten van de unit lucht uit de
uitblaasleiding komt, dan is er een lek in het buissysteem. Zoek het lek op en repareer
het.
Sluit bij de volgende modellen tijdens het testen de veiligheidsklep af met een stukje
karton: DV-30, C 40 en Duo (figuur).
Gebruik de unit niet langer dan 20 seconden met alle zuigcontacten dicht, want als de
turbine geen lucht krijgt, raakt hij oververhit en kan hij zelfs schade oplopen.
Gebruik geen overdruk om de luchtdichtheid te controleren.
2. Controleer of het systeem werkt met alle zuigcontacten.
Laat ieder zuigcontact een klein voorwerp opzuigen. Het voorwerp kan bijvoorbeeld
een rubber balletje of een papiertje zijn. Controleer of het object iedere keer vanaf het
zuigcontact in de stofemmer terecht komt.
Als het voorwerp niet in de stofemmer komt, zoek dan de blokkade op en verwijder hem.
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