NORSK

Dampkondensator
Brukermanual
Sjekk at alle delene er i pakken.
Monter delene sammen slik anvist på bildet. Alle TC-koblingene
skal ha en silikonpakning.
Monter valgt løsning på toppen hvor det kalde vannet skal
strømme inn. Husk at egnet slage som tåler normalt vanntrykk
må benyttes (ikke uarmerte silikonslanger). Som tilkobling kan
man enten bruke en TC34mm Gardena kobling eller TC34mm til
slangenippel med slangeklemme.
Det anbefales å benytte en eller to TC34mm 90-graders albuer
for å unngå knekk i vanntilførselslang da denne peker rett opp.
Monter en slange på kondensatorens utløp. Medfølgende
slangenippel er 19mm og passe perfekt til vår standard
16x25mm silikonslage. For å opprettholde vakuumet må ikke
avløpsslangen ha mottrykk. Vi anbefaler å tappe vertikalt ned i
en bøtte der slangen ikke er nedsenket i vann. Eventuelt kan
avløpsslangen henger over en sluk i gulvet. Dersom du har sluk
et stykke unna, kan du bruke en egen slange fra bøtten og til
sluket.
Montering på avtrekkshatt gjøres med 4" TC klemme med
tilhørende pakning (medfølger ikke).
Produktet leveres med en tåkedyse som gir 1,1 liter vann per
minutt ved 4 bar. Vi tilbyr også andre dyser som gir mer eller
mindre vann avhengig av vanntrykket der systemet brukes og
andre faktorer (selges separat).
Merk at effektbehovet er vesentlig lavere for å koke med denne
enheten og risikoen for overkok er stor ved bruk av for høy
effekt. Pass på å ta nødvendige forhåndsregler.
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Damp ledes inn gjennom 4" kobling. Dampen
kondenserer når det kalde vannet sprayes som tåke
nedover og renner ut slangekoblingen.

Inkludert i pakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TC 4" til TC 2" adapter (1 stk)
20cm TC 2" rør (2 stk)
TC 2" T-stykke (1 stk)
TC 2" 90-grader albue (1 stk)
TC 2" 1/8" dyseadapter med TC34mm inntak (1 stk)
TC 2" til 19mm slangeadapter (1 stk)
TC 2" Klemme (6 stk)
TC 2" Pakning (6 stk)
1/8" BSP-T dyse, 30 grader, 1,1 liter per minutt ved 4
bar (1 stk)
Dyseforlenger
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