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SÅ HÄR ANVÄNDS  SPISFLÄKTEN
Fig. 1

A - Tryckknapp för belysning
B - Vred för spjäll samt  reglering av hastighet på fläkten.

Funktion vredet  fig. 2
c - Stängt spjäll
d - Öppet spjäll, hastighet 1
e - Öppet spjäll, hastighet 2
f - Öppet spjäll, hastighet 3
g - Stängt spjäll, hastighet 3

Att flambera under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.
Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/
spiskåpan används samtidigt med produkter som använder
annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/
oljepannor etc.

SKÖTSEL

Rengöring
Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel.
Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning.
Lossa filterkassetten genom att trycka  in snäppena
i bakkant, fig 3 a. Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom
att lossa filterhållaren, fig 3 b.Blötlägg filterduken och filterplåten i
varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten kan även
diskas  i maskin.
Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt. Tag loss
insugningsringen, fig 4, drag sedan loss fläkthjulet från motorn.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläkthjulet och
insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i disk-
medel.
Sätt tillbaka filterplåten  och tryck upp så att den låser fast i
snäppena. Se till att samtliga fyra snäppen låser fast .
Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte
rengörs så ofta som anges.

Byte av lysrör
Lampglaset lossas genom att snäppet trycks i pilens riktning, fig.
5.  Lysröret är nu åtkomlig för byte.
( Lysrör sockel G 23 )

BRUKSANVISNING
Alliancefläkt

typ 440-16 Trafo
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OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR/
Service
Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och
samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar.
Ring
FRANKE Futurums serviceavdelning,  tel  0912-40 500.
De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma så
att Du får snabbaste och bästa service.
OBS! Om takfläkten inte fungerar, tala med leverantören av
denna.
Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser
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TEKNISKA UPPGIFTER
Mått: se fig. 6
Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
Belysning: Lysrör sockel G 23, 11 W
Max anslutningseffekt: 300 W vid 230 V.
Utgående spänning
från transformator: 100 och 130 V

INSTALLATION
Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med
föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket).
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från  tex  gas-/braskaminer, ved-/
oljepannor etc.
Innan produkten används av personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras
om hur produkten är avsedd att användas.

Montering
Fläkten monteras i överskåp med hjälp av inbyggnadsram, fig 8.
Tag upp ett hål 453 x 298 mm. Placera inbyggnadsramen i hålet,
skruva fast med 4 st skruvar. Tryck sedan upp kåpan i ramen tills
den snäpper fast.

Avståndet mellan spis/gasspis och fläkt måste vara minst 40
cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre
monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska
hänsyn tas till detta.

OBS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen
monteras sträckt närmast stosen, fig 9.

Elektrisk installation
Anslutningen skall göras fast och fläkten måste föregås av en
allpolig brytare.

Installationen skall utföras av behörig fackman.

Injustering
Se separat anvisning

Demontering, fig 10.
Tryck upp demonteringsplåtarna (1 och 2) mellan fläkten och
upphäng-ningsramen, så att fjädrarna (3) frigörs.
Dra  ner fläkten från upphängningsramen (4).

TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.
Anvisning för montering av trumsats  medföljer den.

6
2/2

7

 A

 B

10

8

9

������	
�����



2
4
6
8

10
12

122652 / 0208 / PMH
(440-16)
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INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN

POISTOILMAN SÄÄTÖ

INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN

JUSTERING AF LUFTSTRØMMEN

GRUNDFLÖDE

A,
B fig 1

TRYCKFALLSMÄTNING

fig 2.

Grundventilationen ställs in genom att
skjutspjället föres i önskat läge enligt
markering , .( se diagram )

Tryckfallsmätningen utföres genom att slangen monteras på
mätuttaget C i stosens framkant,

PERUSVIRTAUS
A

B kuva 1

PAINE-EROMITTAUS

(kuva 2)

Perusvirtaus säädetään liukuosan avulla halut-tuun
asentoon ( ja takasivun käyrästö).

Asenna letku kauluksen etuosassa olevaan
mittauspisteeseen C .

GRUNNVENTILATION
A

B fig 1

TRYKKFALLSMÅLING

fig 2

Grunnventilasjonen stilles inn ved at skyvespjeldet føres i
ønsket stilling i henhold til markeringen , .(Se diagram).

Trykkfallsmålingen gjøres ved at slangen monters på
måleuttaket i spjeldets fremkant, .

GRUNDSTRØM
A

B Fig. 1

TRYKFALDSMÅLING

fig. 2.

Grundventilationen indstilles ved at skydespjældet , føres i
ønsket stilling ifølge markering . . (Se diagram).

Trykfaldsmåling udføres ved at slangen monteres
måleudtaget C i studsens forkant. Se
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LpA = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m Sabin /2

LWA = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW

Äänenpainetaso 10 m Sabin2

/ Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW

LpA = Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m Sabin2

LWA = Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW

/ Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m Sabin2

/ Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW

Flöde, l / s
Virtaus, l / s
Luftmengde, l / s
Strøm, l / s

Statiskt tryckfall ( Pa )
Staattinen paine-ero ( Pa )
Statisk trykkfall ( Pa )
Statiskt trykfald ( Pa )

Inst.
Asento

Grundflöde
Perusvirtaus
Grunnventilajon
Grundstrøm

Svart

SPISKÅPA

N

Brun
Ruskea

Blå
Sininen

Musta

LIESIKUPU

L
1

STYRLEDARE
EXTERN FLÄKT

PUHALTIMEN
ULKOPUOLINEN
OHJAUS
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LpA = 45
LWA = 49

LpA = 40
LWA = 44

LpA = 35
LWA = 39

LpA = 30
LWA = 34

LpA = 25
LWA = 29


