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Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir.
Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

64003 (DSDSR12, yapı genişliği 120 cm)

64008 (DSDSR12, yapı genişliği 120 cm)

Genel bilgiler

Çeşitli ısınma türlerinin (örn. odun, gaz, kömür) aynı anda kullanılması durumunda cihazın tehlikesiz şekilde
kullanılması ancak cihazın kurulu olduğu alandaki ortam basıncının 4 Pa (0,04 mbar) seviyesini aşmaması halinde
mümkündür.
Zehirleme tehlikesi! Yeterli temiz hava gelişi sağlanmalıdır, örn. kapılarda veya pencerelerde kapatılamayan açıklıklar
bulunmalı, temiz hava/çıkış havası bölmeleri ile bağlantılı önlemler veya başka teknik önlemler alınmalıdır.

Cihaz gazlı ocakların üzerine takılmışsa, her ocak gözü bir ateşleme emniyetine sahip olmalı ve asgari mesafe
bilgilerine (bkz. «Ölçüler») uyulmalıdır.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Tip levhası

▸ Metal yağ filtresini çıkartın. Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tüm sabitleme elemanları teslimat kapsamında mevcuttur.

Hava çıkışı

Çıkacak olan çıkış havası, gazla veya başka yanıcı maddelerle çalışan cihazlar için kullanılan bir bacadan
geçirilmemelidir.
Yerel itfaiye yönetmeliklerini dikkate alın.

Elektrik bağlantıları

Elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından, alçak gerilim sistemleri kurulumu ile ilgili direktifler ve
standartlara uygun olarak ve elektrik dağıtım kurumu şartnamelerine göre yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır bir cihazın fişi kurallara göre monte edilmiş koruyucu iletkenli bir prize takılmalıdır. Ev tesisatında tüm
kutupları şebekeden ayıran 3 mm kontak açıklığında bir tertibat öngörülmelidir. Anahtarlar, takma tertibatları, LS otomatları ve
eriyen sigortalara cihaz monte edildikten sonra serbest olarak erişilebiliyorsa ve tüm kutup iletkenleri anahtarlanabiliyorsa,
bunlar güvenli ayırıcı olarak kabul edilir. Güvenli ve arızasız bir işletme için kusursuz bir topraklama ile nötr ve koruyucu
toprak iletkenlerinin ayrı ayrı döşenmelidir. Montaj sonrası gerilim taşıyan parçalar ve işletme yalıtımlı kablolara dokunma
olanağı olmamalıdır. Eski tesisatlar kontrol edilmelidir.

▸ Cihazların kullanım yüksekliği: deniz seviyesinden maks. 2000 m.

▸ Gerekli şebeke gerilimi, akım türü ve sigorta ile ilgili bilgiler tip etiketinden alınabilir.

Fiş kesilmemelidir.
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Ocak üzerinde mesafe
Ocak üzerinde asgari mesafe X: en az 800 mm

Tavsiye edilen azami mesafe: 1300 mm

Kurulum

Motor yerleştirilmiş durumdayken takma

1. Yandaki tutucuları A cıvatalar S1 ile artık katlanmayacakları
duruma gelene kadar yukarı doğru vidalayınız.

S1

2. Tavan kesitini ocağın üzerine hizalayarak yerleştiriniz.

3. Tavana, her iki uzunlamasına tarafından dikdörtgen ahşap
parça B ile takviye yapınız. Ahşap ve tavan ile toplam uzunluk
60 mm ile 75 mm arasında olmalıdır.

Montaj gövdesi D dört tarafından da döndürülebilir.
B
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4. Tavan kapağını tavana mümkün olan en yakın şekilde
konumlandırınız. Şebeke bağlantısını ve çıkış havası borusunu
bağlayınız.
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5. Her iki yandaki tutucudan A yerine oturma sesi gelinceye kadar
tavan kapağını girintinin içine itiniz.

6. Tavan kapağı tavana dayanana kadar kapaktaki dört cıvatayı
S1 takınız.

7. Fonksiyon testi gerçekleştiriniz.
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Dış motor ile takma
Aksesuar seti H43403 gereklidir (teslimat kapsamında değildir).

1. Yandaki tutucuları A cıvatalar S1 ile artık katlanmayacakları
duruma gelene kadar yukarı doğru vidalayın. J

J

A

2. Tavan kesitini ocağın üzerine hizalayarak yerleştirin.
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3. Tavanlara, her iki uzunlamasına tarafından dikdörtgen ahşap
parça B ile takviye yapın. Ahşap ve tavan ile toplam uzunluk
60 mm ile 75 mm arasında olmalıdır.

4. Motor gövdesini D sökün.
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5. Motora giden motor kablosunu C doğrudan motordan çıkartın.

6. Kapatma panelini E davlumbaza vidalayın ve uzun kabloyu F
davlumbazın girintisinden (delikli sacın da çıkartılmış olması
gerekir) geçirerek çekin ve mevcut motor kablosuna C takın.
Hava çıkışı yukarı doğru verilmişse kapatma panelindeki
yuvarlak perforasyonun E ayrılmış olması gerekir.

7. Atık hava kanalını 5 bağlantı ağzı G ile birleştirin. Bağlantı hattı
dört taraftan monte edilebilir.

8. Hava çıkışı yandan verilmişse davlumbaz üzerindeki ilgili yan
perforasyonun J ayrılmış olması gerekir.

9. Güç kablosunu bağlayın.
10. Her iki yandaki tutucudan A yerine oturma sesi gelinceye kadar

tavan davlumbazını girintinin içine itin.
11. Tavan davlumbazı tavana dayanana kadar kapaktaki dört

cıvatayı S1 takın.

12. Metal yağ filtresini çıkartın. Bağlantı ağzını G içten dört cıvata
S2 ile vidalayın.



Kurulum talimatı
Ada tipi davlumbaz
Çalışma modu: Çıkış havası/hava sirkülasyonu
DSDSR12 davlumbaz

J64003954-R05
23.1.2019

J64003954-R05

4

13. Uzun kabloyu emiş gövdesi yarı parçalarının H içinden geçirin
ve motora takın.

D

H

14. Emiş gövdesi yarı parçalarını H motor gövdesine D vidalayın.
Burada hizalamanın doğru olmasına dikkat edin.

15. Tavan davlumbazını yassı kanal 5, geçiş parçası 6 (köşeliden
yuvarlağa) ve yuvarlak boru 7 yardımıyla harici motor ünitesine
8 bağlayın.

Tavan davlumbazları için bağlantı seçenekleri

8

9

10

7

11 Hava sirkülasyonu kutusu
opsiyonel
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16. Dış motor ünitesinin 8 çıkış havası tarafını 9, çıkış havası
borusu ile 10 bağlayın.

17. Fonksiyon testi uygulayın.


