
 

De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik
Deze installatiehandleiding geldt voor:

62001 (DWPQ12, montagebreedte 120 cm)

62002 (DWPQ9, montagebreedte 90 cm)

H4.2608 (motorbehuizing afzuiging standaard)

H4.2609 (motorbehuizing afzuiging kort)

H4.2604 (motorbehuizing circulatie standaard, eiland- en wandafzuigkap)

H4.2605 (motorbehuizing circulatie kort, eiland- en wandafzuigkap)

Algemene aanwijzingen

 

Bij gelijktijdig gebruik van andere vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is gebruik
zonder gevaar uitsluitend mogelijk als een onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. 
Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in
deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door
andere technische maatregelen.

 

Als een toestel boven een gaskookveld wordt ingebouwd, moet elke kookzone uitgerust zijn met een ontstekingsveiligheid
en moeten de minimumafstanden worden aangehouden (zie 'Afmetingen').

 

Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te
allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje
Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal
Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie

 
Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van
toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt. 
De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.
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Elektrische aansluitingen

 

Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel en overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspan-
ningsinstallaties alsook overeenkomstig de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.
Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden
aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een voor alle polen geschikte netscheidingsinrichting met een contactope-
ning van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltveiligheden die na de
installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en de leiding op alle polen scheiden, gelden als betrouwbare scheiders. Een
correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aardkabels zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na de
inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en bedrijfsgeïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installa-
ties controleren.

Gebruikshoogte van de toestellen: max. 2000 m boven zeeniveau.

Informatie over de benodigde netspanning, het stroomtype en de zekering vindt u op het typeplaatje.

Aansluiting opties

 De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Aanzicht X

Aansluiting opties    

N

L1

L

 N (blauw) = nuldraad

L1 (bruin) = fasedraad (geschakelde aarddraad)

L (wit) = fasedraad

(geel/groen) = aarddraad

X

Raamaansluiting   

L

N

 L (zwart) = fasedraad

N (rot) = nuldraad
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Afmetingen
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 Gebruik van steenafwerkingen
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 Wandplaat (graniet, marmer) van 20 mm dikte
mogelijk.

      

Telescooppaneel  Afstand boven kookveld

(verkrijgbaar in verschillende hoogtes)  Minimale afstand B:

Hoogte A: zie ontwerpdocumenten voor keukentoestellen  Bij elektrisch kookveld: min. 500 mm

  Bij gaskookveld: min. 750 mm

Installatie

Aanwijzingen bij de installatie
• Naast de correcte installatie van de luchtafvoerleiding moet worden gewaarborgd dat de toevoerlucht vrij kan toestromen. 

Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.

• De luchtafvoerleiding niet door de schoorsteenbeplating laten lopen.

• Voorwaarden voor een niet destructieve deïnstallatie en onderhoud van het toestel.
– Het telescooppaneel niet in een systeemplafond leiden.
– Het gebruik van siliconenvoegen op het telescooppaneel en het toestel wordt afgeraden.
– Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden vóór de installatie van het toestel uitvoeren.
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Montage

1. Plaats de motorbehuizing A op de kap B. Zorg
ervoor dat er geen kabels ingeklemd worden

2. Schroef 2 schroeven S1 (M4 × 15 mm) aan de voor-
kant en 2 schroeven S2 (ø 3,5 × 6 mm) aan de
achterkant van de motorbehuizing A vast.

3. Bevestig de bevestigingshoek C met 2 schroeven
S3 (M4 × 15 mm) aan de motorbehuizing A.

4. Plaats de kap op de achterzijde.

5. Demonteer het vetfilter.

6. Schroef 6 schroeven S4 (ø 3,5 × 6 mm) vast op de
kap.

7. Breng de kabels van de motorbehuizing via de kap
in en verbind beide stekkers.

8. Monteer de stekkerafdekking E.

9. Bevestig het papieren sjabloon aan de wand. Boor 2
gaten (ø 8 mm) voor de schroeven S5 en plaats er
de pluggen in.

10. Bevestig het wandbevestigingshoekstuk met 2
schroeven S5 (ø 5 × 40 mm) aan de wand.

 

A

S1

S3

C

B

S2

 

E E

S4 S4

S5

BS

BS

 

Installatiehandleiding  J62006.117-0
Dampafzuiger DWPQ9/DWPQ12  

20.08.14Wandafzuigkap   

Modi: luchtafvoer/luchtcirculatie   

4



11. Haak de kap aan het wandbevestigingshoekstuk
en schroef haar lichtjes vast met 2 moeren G.

 

J

S6

G

S8

S9

S10

K

R

L1

L2

S7 D

12. Plaats de kap door middel van de stelschroeven
S6 horizontaal.

 

13. Teken 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven S7
hang de kap uit, boor de gaten, en plaats er de
pluggen in.

 

14. Hang de kap in, zet de moeren G vast.  

15. Bevestig ze met 2 schroeven S7 (ø 5 × 40 mm)
en dek ze af met het blinde deksel D.

 

16. Boor 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven S8,
uitgelijnd op het toestel, onder het plafond in de
wand en plaats er de pluggen in.

 

17. Bevestig de plaatsteun J met 2 schroeven S8
(ø 5 × 40 mm).

 

18. Bevestig de metalen ring R aan de afvoerlucht-
slang.

 

19. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf
"Elektrische aansluitingen").

 

20. Bij luchtcirculatiemodus:

Verbind het bochtstuk K met de afvoerluchtslang
en schroef deze met 4 schroeven S9
(ø 3,5 × 6 mm) vast op plaatsteun J.

Bij afzuigingsmodus:

Koppel de afvoerluchtslang aan de zijde van de
behuizing aan de afvoerluchtbuis.

 

21. Breng de afdekplaten L1, L2 op hun plaats.
Plaats de afdekplaat L1naar boven en schroef
deze met 2 schroeven S10 (ø 3,5 × 6 mm) vast
aan plaatsteun J.

Bij luchtcirculatiemodus:

Plaats het rooster van de bovenste beplating
zijdelings naar boven.

Bij afzuigingsmodus:

Lijn het rooster van de bovenste beplating zijde-
lings naar onderen uit.

 

22. Zet het vetfilter er in.  

23. Voer een functietest uit.  
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