Opstilling- & driftsvejledning 10-pers. Mandskabsmodul.
Dimension
Transportdimension

Længde x bredde x højde
9750 x 3185 x 2800 mm
9750 x 3385 x 2800 mm
Ca. 6000 kg netto

Vægt
Opklodsning

9600

Desuden tømmes varmtvandsbeholderen ved hjælp af
aftapningshanen ved sikkerhedsventilen ved
beholderen.
Husk toilet, vandlåse samt VVB.
9600

3000/3300

3000/3300

1900

1900

To etager

2000

1900

1900

OBS: Varmtvandsbeholderen må ikke tilkobles (el), før
den er påfyldt vand.

3200

3200

3200

En etage

Tidsrelæer

Punktfundamenter udføres typisk med 40x40x5
cm. fliser og/eller 4"x4" tømmer.
Stabling

Mandskabsmodulerne kan umiddelbart stables i
2 etager. Hvis der er tale om stabling i 3 etager
SKAL dette ALTID aftales inden med Ajos a/s.

Loft/transport

Mandskabsmodulerne løftes med krydsåg eller
med direkte anhug i løftebeslag med en stroplængde på min. 4 meter.
Løst inventar skal fastgøres under transporten.

Tilslutninger

Frostsikring

Frakobling

Udføres i tilslutningsboks, der er placeret i
modulets gavl. Vand tilsluttes 1” gevindrør.
El-tilslutning udføres ved hjælp af CCE-indtag
32 A.
El-installationen kan umiddelbart sløjfes mellem
5 stk. moduler.
Afløb tilsluttes med ø110 mm PVC-muffe.
Vand- og afløbsinstallationer skal uden for
modulet isoleres i frostperioder.
Der kan tilsluttes frostsikringskabel i 220 V
stikkontakt i tilslutningsboksen (ikke alle
modeller).
Efter endt brug skal vandinstallationen tømmes
for vand i perioder med mulighed for frost.
Dette sker ved, at samtlige vandhaner åbnes
inkl. hane i indføringsboksen samt
aftapningshanen, der er placeret ved
varmtvandsbeholderen.

Skabsudsugning styres over timeren (dog ikke alle
modeller), som er placeret i el-tavlen. Justeringen kan
ske jf. vejledningen ved tavlen.
Udsugning fra bruserum starter samtidigt med lyset.
Ventilatorer kan serviceres ved fjernelse af dækplade
øverst i garderobeskabet.

Brugervejledning
1.

El-installationen forsynes fra gruppetavlen.

2.

I gruppetavlen er der monteret automatsikringer. Ved overbelastning
eller kortslutning vil automatsikringen slå fra. Efter udbedring af fejl
kan automaten genindkobles.

3.

Alle automater er markeret med tilhørsforhold.

4.

Når en automat er afbrudt, vender betjeningsgrebet nedefter.

5.

Der er installeret HPFI-relæ(er), der beskytter alle El-installationer.
Hvis et HPFI-relæ er slået fra, og det kan ikke genindkobles, afbryd da
alle de efter følgende automatsikringer og indkobbel HPFI-relæet.
Derefter indkobles automatsikringerne igen en efter en. Hvis der er fejl
på en gruppe, vil HPFI-relæet koble ud.

6.

HPFI-relæer: Prøveknappen T bør betjenes mindst en gang om året,
udløser relæet ikke herved, tilkald da snarest en aut. Installatør.

7.

Med henblik på at bevare levetiden og mindske faren for fejl samt i
værste tilfælde brand, skal der føres regelmæssigt tilsyn og rengøring
af El-ventilatorer.

