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250000 Fläktenhet Dubbelmask
Installation och underhåll
Serie 10•

Denna manual är avsedd för system med artikelnummer 250000 och serienummer som börjar
med 10-.

•

Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj.

•

Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på
denna utrustning.

•

Vid reparationer får endast MEDICVENT originaldelar användas.

•

MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och
användning utan föregående meddelande.

Medicvent AB
Pendelgatan 3
90422 Umeå
Tel: 090-127500
E-post: info@medicvent.se
Web: www.medicvent.se
Rev. A/2021-04-27 3
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Tekniska data
250000 Fläktenhet Dubbelmask
Spänning:

240VAC, 50-60Hz 1-fas ± 10%

Effektbehov:

0,3 k VA (max)

Luftflöde:

0 – 45 m³/timme

Ljudnivå fläkt:

40 dBA

Röranslutningar:

2st Ø40mm (Vertikalt)

Storlek Fläktlåda:

420*420*450mm (B*H*D) med monterad säkerhetsventil.

Vikt fläktlåda:

18,5kg

5

Kopplingsanvisning Manöverkabel
För Fläktenheter med skruvplint gäller följande färgordning på
kabeländen som är mot Fläktenheten.

För Fläktenheter med skruvplint gäller följande färgordning på
kabeländen som är mot Manöverpanelen.
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För Fläktenheter med DIN-kontakt (Gammal modell) gäller följande
färgordning i båda ändar av manöverkabeln.
OBS! Notera kontaktstiftens numrering.

Färgkodning på kabel 100189
1.
2.
3.
4.
5.
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Vit
Grå
Gul
Grön
Brun

2 5 3

Tillbehör
Art.nr:

Detalj:

250000

Fläktenhet Dubbelmask 27/35
Används för reglering av flödet till respektive Suguttag.

192019

Fästram hög (H=34 mm).

192014

Reglerpanel, 3-läges
Används för injustering och val av flöde till respektive Suguttag

532019

Ljuddämpare
Anslutningsdiameter Ø50mm

532030-DM Suguttag Dubbelmask
För Dubbelmaskutsug

232006

Säkerhetsventil
Om fläktenheten är kopplad till självstängande suguttag skall fläkten förses
med en säkerhetsventil. Säkerhetsventilens funktion är att ifall man glömmer
att stänga av fläkten och uttagsventilens lock är stängt kommer fläkten att få
kylluft genom säkerhetsventilen.Insugs ventilen har anslutning för Ø40mm
tryckslang /rör.

100189

Kabel 5-led skärmad 5x0,5mm
Skärmad kabel mellan fläktlådan och manöverpanelen levereras i hela meter.
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Installation
Förberedelser
1. Avståndet mellan OP-sal och fläktenheten bör inte överstiga ca 100m vertikalt eller horisontellt.

Före inkoppling till rörsystem måste man vara säker på att rörsystemet är blåst ren från skräp
och dylikt.

OBS! Tänk på att försöka erhålla utrymme som möjliggör tillgänglighet runt fläktlådan.
Rörsystemet/slang måste kunna lossas från fläktlådan vid service.

Uppställning
Inkoppling
1. Placera fläkten på lämplig plats till exempel på fläktvåning. Se till att temperaturen i utrymmet inte
överstiger +30°C. Montera fläktenheten stående på dess gummifötter eller skruva fast den på en
konsol. För konsolmontage använd de gängade hålen i vilka gummifötterna sitter.
2. Koppla ihop rörsystemet från Suguttag i användarrummet till fläktenhetens sugstos (den vänstra
märkt med inåtgående pil), med evakueringsslang/rör (Ø 40 mm) av lämplig längd.
3. Montera ljuddämparen med dess monteringsdetaljer och anslut till rörsystem.
4. Anslut fläktenhetens frånluftsstos, märkt med utåtgående pil, med en evakueringsslang till
ljuddämpare och lämplig frånluftskanal.
5. Anslut manöverkabeln till anslutningsplinten på fläktenheten.
6. Anslut nätspänningskabeln till fläktenheten och till 230 Vac nätuttag avsäkrat med 6A.
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Säkerhetsventil
7. Om fläktenheten är kopplad till självstängande Suguttag skall fläkten förses med en säkerhetsventil.
Säkerhetsventilens funktion är att ifall man glömmer att stänga av fläkten och suguttagets lock är
stängt kommer fläkten att få kylluft genom säkerhetsventilens insugsventil.
8. Säkerhetsventilen monteras på fläktens insugningsstos märkt med inåtgående pil.
9. Anslut evakueringsslangen till säkerhetsventilen.

OBS! Säkerhetsventilen måste monteras vertikalt på fläktenhetens insugsstos!

Injustering av fläktenheten
10. Fläktens varvtal justeras från manöverpanel. På panelens baksida finns två potentiometrar där
varvtalet justeras (PL och PH).
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Ljuddämpare.
Ljuddämpare skall monteras mellan Fläktenhet och Suguttag, så nära suguttagen som möjligt.
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El Kopplingsschema.
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Inkoppling
Kabelanslutning till
manöverpanelen,
Anslutningsplint

Säkring.

Anslutning El 230 Vac

VARNING! LIVSFARA! Arbeta aldrig med spänningsförande kablar. Risk för elchock!

12

Kanalinstallation
Det är viktigt att inte skapa onödigt ljud och flödesmotstånd i kanalsystemen. PP plaströr
rekommenderas till kanalsystemet.
Man bör använda rör med anslutningar med gummitätningar för att förenkla installationen och för
att lätt kunna ändra och justera installationen för bästa flöde och lägsta ljud.
För att gummitätningarna inte skall lossna och skjutas in i kopplingar eller skadas så att läckage
uppstår skall alla rör kapas så vinkelrätt och gradas på in och utsida.
Vid montering skall alltid smörjmedel användas på gummitätningarna.
Alla anslutningar skall vara inskjutna till botten för att få en så slät skarv som möjligt.
All rördragning skall ske så rakt som möjligt.
Skarpa vinklar får ej användas.
Det är bättre att använda 2st 45° krökar i stället för 1st 90° krök.
Ljuddämpare skall monteras mellan reglerventil och Suguttag, så nära suguttagen som möjligt.
På sidan 14 finns exempel på vilka anslutningar som rekommenderas.
På sidan 15–16 finns exempel på hur rördragning kan utföras.

Rördimensioner
Huvudkanal:

Ø40-50mm

OBS! Kanaler måste monteras rätt, annars blåses oren luft genom systemet till OP-salar.
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Rekommenderade kopplingar
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Exempel på kanaldragning
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Symboler

- Se bruksanvisning/handbok.

- Varning risk för elektriska stötar, var uppmärksam.

- Skyddsjord.

- Växelström.

- Säkring.

- WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment
Ska lämnas till återvinning
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Felsökning
Fel

Trolig orsak

Fläkten startar inte
eller har stannat

Ingen nätspänning
Överbelastning
Fel i manöverenheten
Fel i fläkt eller styrning

Otillräcklig sugförmåga

Igensatta slangar
Läckage
Baktryck i fläktutlopp
Skadad fläktenhet

Åtgärd
Kontrollera nätspänningen
Kontrollera säkringar i nätbrunn
Bryt nätspänning i ca 1 minut
Kontrollera anslutningar
Byt manöverenheten
Kontakta Medicvent
Kontrollera slangar
Kontrollera flödesmätare
Kontrollera anslutningar
Kontrollera om det inte är övertryck i ventilationssystemet
Kontrollera flödet och byt fläkt
om så erfordras

Har felet ej åtgärdats med felsökning i föregående text kontakta Medicvent.
Vid kontakt med Medicvent kontrollera vilket serienummer Fläktenheten har.

Säkerhet Fläktenhet
• Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna
utrustning.
• Vid reparationer får endast MEDICVENT originaldelar användas.

VARNING! Evakueringsslangen som ansluts mellan rörsystemet (från flödesmätaren i användarrummet) och fläktenheten måste anslutas rätt. Den ska anslutas till fläktenhetens inlopp
märkt med inåtgående pil. Annars blåses oren luft genom systemet.
OBS!

Säkerhetsventilen monteras vertikalt på fläktenhetens insugssida.

VARNING! LIVSFARA! Arbeta aldrig med spänningsförande kablar. Risk för elchock!
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Medicvent AB
Pendelgatan 3
904 22 Umeå,
Sverige
Telefon: 090-12 75 00
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