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Installationsanvisning Verti 830/831

  Produkter

 

Höj- och sänkbara lyftsystem till väggskåp 

Innerskåpslyft - VERTI
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1. Mekanisk uppbyggnad

Skåpinsats Verti består av ett bakstycke, vilken fästs på

en vägg, en lyft mekanism och stativ med 3 hyllor. Den

vertikala lyft- och sänkrörelsen åstadkoms med en

elmotordriven lyftrem, vilken är infäst mellan bakstycket

och hyllstativet.

 

2. Leveransmoduler

    

Verti Hyllkassett  Fästvinklar  Motorkåpa   

   

Skruvar  Transformator  Manöverknapp  Belysning (Tillbehör)
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3. Kortlingshöjder

Verti skruvas fast i väggen genom ryggskivan. Liggande reglar ska placeras enligt nedanstående mått:

A = 1440 mm från golv till centrum regel 

B = 2052 mm från golv till centrum regel
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4. Placering av eluttag och manöverdon

Verti ska kopplas till en separat huvudströmbrytare som placeras i köket eller dess närhet. Placering av eluttag, 230 V, 50

Hz bör samordnas med övrig utrustning i köket, ofta används Verti i kombination med bänklyft. Se nedanstående skiss för

förslag på placering. 

A - Eluttag

Eluttag placeras ovanför skåpet.

Det krävs ett eluttag för lyftsystemet

Om lyften är utrustad med trådlös knapp eller handkontroll krävs ett eluttag.

Om lyften är utrustad med belysning krävs ett eluttag.

B - Placering av VP-rör för manöverkabel

VP-rör placeras i vägg bakom Verti. Här dras kabel till manöverknapp. Nedre delen av röret ska gå ut från vägg precis

ovan golv om köket är utrustat med bänklyft. Övre delen av röret ska gå ut ovanför skåpet. Kabelns längd är 7 meter.

C - Alternativ dragning av manöverkabel

Alterantiv dragning av manöverkabel är ner genom ett högskåp. Kabelns längd är 7 meter.

D - Förslag på placering av infälld knapp

Förslag på placering av knapp när köket är utrustat med bänklyft. (Infällda knappar).

E - Förslag på placering av utanpåliggande knapp

När köket inte är utrustat med bänklyft kan knappen placeras t.ex. på sidan av ett högskåp (ca. 110 cm över golv om den

sitter över bänklyft), inne i ett bänkskåp etc.
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5. Placering i skåp

Verti ska monteras inuti ett väggskåp. Undvik att placera Verti ovanför vattenkranen, eftersom denna kan hindra att

Verti kan sänkas till bottenläget.

Välj annars vattenkran som är så låg som möjligt eller där pipen kan vikas ner. 

  

Vid skåphöjd 70 cm

Montera Verti mot skåpets toppskiva.

 Vid skåphöjd över 70 cm

Vid skåphöjd över 72 cm sätt in en

extra, fast monterad hylla i skåpet.

 Exempel på alternativ montering
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6. Förberedelser vid montering av Verti i befintligt väggskåp

  

Tag bort hyllorna.

Tag bort skåpbotten.

 Tag bort baksidan (ryggstycket), om

den inte ligger dikt an mot väggen.

Kontrollera att väggen har tillräcklig

bärförmåga för Verti med full last.

 Gör hål för kablar i skåptaket.

Håldiameter min. 20 mm.

Placeras ca 150 mm till vänster om

skåpets mitt, och ca 30 mm från

väggen.

 

7. Förberedelser vid montering av Verti i Vertistomme (tillbehör)

Vertistommen levereras i delar. Montera ihop sidor och tak.

Montera angränsande väggskåp.

Montera Vertistommen mellan angränsande skåp. Skruva Vertistommen i angränsande skåp.

(Om det inte finns angränsande skåp monteras Vertistommen med vinklar på stommens insida).
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8. Montering på vägg

  

Placera Verti i skåpet.  Kassetten ska monteras dikt mot

väggen. OBS! Väggen måste vara plan.

 Skruva fast Vertienhetens bakplatta i

väggen på minst 6 ställen.

     

  

Skruva fast vinkelplåtarna i hörnen,

så att skåpsidorna stagas av

Vertienheten.

 Montera transformatorenheten på

skåptaket alternativt på fast hylla i

angränsande skåp. Eluttaget ska vara

åtkomligt efter montering.

Koppla in kabeln till upp/ner

kontrollen enl. bild. Se till att inte

kabeln kan komma i kläm.

 Anslutningen till 230 V ska vara lätt

åtkomlig för att kunna tas bort vid

behov.

Kabeln ska förläggas så att den inte

blir utsatt för värme.

     

  

Anslutning på kretskortet

C= Ström in 24 V från trafo

D = Manöverdon Upp/ner

 Justera toppläget genom att skjuta

vinkel-beslaget (A) upp eller ner.

 Skruva fast motorkåpan.

Bakre delen ska hänga i beslag på

ryggskivan. Främre delen skruvas i

skåptaket.

Drag bort skyddsfilmen från kåpan.
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Kontrollera brytfunktionen på det

övre klämskyddet. Hyllorna ska

reversera nedåt då klämskyddet

trycks in.

 Kontrollera brytfunktionen på det

nedre klämskyddet. Hyllorna ska

reversera uppåt då klämskyddet

trycks in.

  

 

9. Montering av ljusrampslist (tillbehör)

Montera ljusrampslisten med möbelvinkel på klämskyddsplattan.

(Möbelvinkel och skruv medföljer ej).

OBSERVERA!

Ljusrampslisten får inte monteras under skåpet, utan bara på

klämskyddsplattan, eftersom klämskyddsfunktionen annars blir overksam.

 

10. Funktionsprov

Kör lyften ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att hyllorna löper fritt utan hinder,

klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre och övre läge.

Kör ned hyllorna en bit. Tryck in klämskyddsplattan under hyllorna och kontrollera att hyllorna rör sig uppåt

tills plattan inte längre trycks in. Om fel föreligger, kontakta installatören.

Kontrollera att övre klämskyddet (plastkåpan) fungerar. Tryck på den med fingrarna. Insatsen ska då röra

sig nedåt. Om fel föreligger, kontakta installatören.

Kontrollera nedanstående tre punkter. Om misstanke om fel föreligger, kontakta installatören!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Granberg Interior AB - Box 6112 - 600 06  Norrköping - SWEDEN

Tel: +46-11 19 77 50 - E-post: info@granberg.se - Internet: www.granberg.se

http://www.tcpdf.org

