AVERO Comfort

monteringsanvisning

AVERO Comfort er et frittstående hev-/senk badekar som skal tilsluttes VV/KV,
avløp og EL i henhold til følgende monteringsanvisning.
Ved montering må det påsees at nødvendige klaringer til vegg og andre
installasjoner på baderommet er ivaretatt slik at badekaret fritt kan heves og senkes
uten å komme i konflikt med disse.
Husk også å hensynta eventuelle klemfarer for operatør og bruker.

Figur 1.
Hvis AVERO Comfort skal monteres i et hjørne eller langs en vegg må veggene være
fri for hindringer opp til 1130 mm fra gulv for å unngå konflikter ved hev/senk.
Badekaret kan være hjørne- eller langsmontert, frittstående (P) eller som en
«badeøy».
Minimumsavstand fra vegg i fotende (WG) er 150 mm for tilkobling og service.
Det må være en minimumsavstand på 40 mm mot langsgående vegg (LWG) og
fastmonterte installasjoner (FG) som WC, servant, dusjvegger etc.
Viktig: Hvis karet er levert med Neatfold stelleplate må avstanden mot langsgående
vegg (LWG) være minimum 65 mm. Ved montering frittstående eller som «badeøy»
må det være nok klaring til å felle ut og ned Neatfold stelleplate, minimum 400 mm.

Figur 2.
For å kalkulere areal og bæreevne i rommet kan diagrammet i figur 2 benyttes.
Gulvet må være dimensjonert for de oppgitt vekter.

Figur 3.
Rørutstikk og tilkoblinger må være fremlagt til fotenden av badekaret som vist på fig
3. VV/KV tilkobling må være 22 mm kuleventiler for avstengning.

Figur 4.
Et 40 mm avløpsrør må legges frem i en av posisjonene som vist på fig. 4

Figur 5 og 6.
Hvis KV/VV rør må forlegges åpent på vegg skal rørene plasseres tett mot vegg.
Hvis avløpsrør må forlegges åpent på vegg skal røret plasseres tett mot vegg, og
under nivå for KV/VV rør og koblinger.
Avløpsrør kan gå inn i vegg (WW) eller ned i gulv (WF) som vist på fig. 6, og må da
kappes som angitt.

Viktig! Hvis vannrør er 15 mm
(eller mindre) må
dimensjonen økes mot
kuleventiler

Elektrisk tilkobling skal utføres av faglært personell i henhold til gjeldene
forskrifter ut fra hva som er hensiktsmessig i forhold til betjening og service.
Det skal alltid være forankoblet jordfeilbryter på aktuell kurs!

Tekniske data
Spenning, primær/sekundær:

230V, 50 Hz / 24V, 8A

Effekt:

1,25 kW

Sikring:

10/16 A

Kapsling:

IP65

Maks pasientvekt:

250 kg

Volum:

295 liter maksimalt

Vanntrykk:

Minimum 1 bar, maksimum 10 bar

Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta
Telefon: 67 06 49 00
Telefaks: 67 06 49 90
e-post: firmapost@medema.no
Web: www.medema.no

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de
skader dette måtte medføre på personer og eiendom.

