
Manual solcellsventilator ART: 02100 

 

Montering:  

1. Välj solcellsventilatorns placering med omsorg, tänk på att hitta en så slät & platt yta som 

möjligt för optimalt installationsresultat.  

2. Mät noggrant ut placeringen av solcellsventilatorn till en diameter om 119-120mm. Tips. 

Mät gärna en gång för mycket än en gång för lite. 

3. Använd med fördel en hålsåg för att ta upp hålet. Detta för att få ett optimalt monteringshål 

och bästa förutsättning för ett gott slutresultat. 

4. Sänk ner solcellsventilatorn i monteringshålet för att mäta ut borrhål för de tre 

monteringsskruvarna, ta sedan bort ventilatorn och borra hålen med borrmaskin för att ej 

riskera att skada ventilatorn. 

5. Dra av flänsen/underringen från solcellsventilatorn före slutlig nedsänkning. Tips. Skjut 

försiktigt in en spårmejsel mellan fläns/underring och förseglingsmaterialet för att få den att 

röra sig första biten. 

6. Skruva fast ventilatorn med skruvar alternativt bult vad som passar bäst för din installation. 

På bult rekommenderas dimension M4, och på skruv rekommenderas dimension 4,2mm. 

7. Skjut på flänsen/underringen från undersidan för att täcka kanten av monteringshålet. 

 

Byte av batteri: 

1. Lossa samtliga 6 st skruvar från ovansidan (3 st monteringskruvar i däck & 3st som håller fast 

rostfria kåpan) för att kunna lyfta på rostfria kåpan. 

2. Lossa de 3 st skruvarna som håller fast solcell & fläktdelen för att kunna lyfta upp den ur 

höljet. 

3. Dra av fläkten från sitt fäste. 

4. Pilla upp batteriluckan för att komma åt batteriet. 

5. För att åter montera ihop solcellventilatorn gå steg för steg baklänges. 

Underhåll: 

För optimerad livslängd av batteri rekommenderas att slå av fläkten vintertid samt använda en 

presenning med maximalt ljusinsläpp för maximal laddning under vintermånaderna. Kåpan är 

tillverkad i rostfritt syrafast stål (AISI316). För optimal hållbarhet rekommenderas att kåpan rengörs 

& behandlas mad vax minst en gång per år. Ytrost kan förekomma vid uteblivet underhåll samt 

beroende på yttre förhållanden såsom luftfuktighet, vattnets salthalt samt temperatur. Vid 

uppkomst av ytrost rekommenderas rengöring i sötvatten med svamp eller trasa. Vid envis ytrost 

rekommenderas våtslip-papper. Solcellen rekommenderas att torkas av regelbundet med sötvatten 

& trasa. 

 


