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Monteringsanvisning Avluftshuv BRRA - reglerbar

2019-04-03

1. Huven levereras på pall och lyfts upp på 
taket med hjälp av palllyft som är självba-
lanserande. Huven skjuts sedan över på 
tak genomföringen. Vid lyftmomentet skall 
 utbildad personal hantera lyftet. Vikt upp-
gifter på huven finns på dataskylten samt i 
produktdatabladet.

2. Skruva huven i takgenomföringen med 
 självborrande plåtskruv diameter 4,8 mm. 
Montera med centrumavstånd på max  
300 mm. Använd minst 2 skruv /sida.

3. Skyddsnät monteras på huvens topp om 
risk finns att obehöriga kan komma i kontakt 
med huven. Skyddsnät skall skruvas eller 
nitas fast. Trådnätets maskvidd får ej tillåta 
att en hand kan ”komma ner”  i huven.
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Avluftshuv BRRA - reglerbar Monteringsanvisning

OBS! Inkoppling av huven skall ske av 
behörig elektriker

3. Skruva bort skruvar för kontrollådan och 
skyddshöljet.
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Ställdon24V AC Styr-
enhet

Input
0-230V

Inkoppling av 230V sker
genom parallellkoppling

på befintliga kablar
i kopplingsdosa

Till kontroll-
utrustning

Output

För att tvångsöppna: Bygla plint 1 och 13.
För att tvångsstänga: Bygla plint 1 och 14.

Kontrollutrustning (5.)

Transformator (4.)

Driftvisning RCRA
– Vid drift kommer DRIFT och REGLERING  

att blinka.
– Vald utloppshastighet visas på de  resterande 

LED-dioderna.

Vid service och underhåll skall strömmen  
brytas.

4. Inkoppling

Matning sker via jordfelsbrytare max 30mA. 
Orsak är att värmekabel T2 Röd finns i 
 kopplingslådan.

5. Kontrollutrustning RCRA
 (normalt inkopplat/inställt från fabrik)

Välj utlopps-
hastighet, 
visas på dioder.
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Avluftshuv BRRA - reglerbar Drift & Underhåll
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Åtgärder vid periodiskt Underhåll:

Service och underhåll genomförs av behörig personal.  
Vid service och underhåll skall arbetsbrytare användas.

Notera att vid frikoppling av motorn faller vingarna ihop.

Återförsäljare / Tillverkare
Återförsäljare:  
Bevent Rasch AB 
Box 1739 
501 17 Borås

Tillverkare: 
Bröderna Rasch AB 
Box 182 
591 22 Motala

Produkten är märkt med:

En allmän beskrivning och teknisk data om produkten finns  
i databladet som finns att tillgå på www.bevent-rasch.se

Utvändig kontroll

•  Kontrollera att huven inte har några  
yttre skador.

• Kontrollera att inget hindrar luften att 
komma ut ur huven.

• Kontrollera att vingarna kan röra sig fritt.

• Kontrollera att huven är reglerbar vid 
 varierande flöde.

Invändig kontroll

• Om huven är monterad på takgenom föring 
BRTG, -TF, eller -TK, kontrollera att isole-
ringen ej är skadad.

Rengöring

•  Kravet på rengöring motsvarar de krav 
som ställs på anläggningen eller  
anläggningsdelen i övrigt.

• Använd inte lösningsmedel som kan  
skada isoleringen i takgenomföringen.  
I tveksamma fall kontaktas Bevent Rasch.

 Efter rengöring - kontrollera att inga  skador 
på isoleringen har uppstått.


