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Innehåll

Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta  
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har 
fått tillsyn eller fått instruktioner vad det gäller användning av apparaten av en person som an-
svarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
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Drift & Skötsel

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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OBS! Använd inte
repande svamp eller 
duk vid rengöring av 
kåpans front.
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1. Ta bort lampglaset.

2. Använd en skruvmejsel för att ställa in tilllufts-
temperaturen efter ventilationsaggregatet. Denna 
är vid leverans inställd på 10° C.

3. Tilluftstemperaturen efter aggregatet kan ställas 
steglöst mellan minläget och 20° C.

Min - Off 10° C 20° C

Drift & Skötsel
CPDL - Inställning av tilluftstemperatur (eftervärmaren)

Leveransläge
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Drift & Skötsel
CPDL - Inställning av tilluftstemperatur (eftervärmaren)

4. Lamporna för kontroll av funktionen för den elek-
triska efter värmaren samt avfrostningsfunktionen 
är placerade i spiskåpan enligt figuren ovan.

Gul lysande lampa indikerar att den 
elektriska eftervärmaren är i drift.

När den gröna lampan lyser 
pågår avfrostning.
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Smältnit

Arbetsgång
1.  Gör aggregatet strömlöst genom att dra 

ur stickproppen. Om kåpan har fast an-
slutning skall arbetet utföras av behörig 
installatör.

2.  Notera läget på omkopplaren för 
Normalvarv. Omkopplaren sitter på 
spiskåpans översida. Den har 6 lägen. 
Omkopplaren är åtkomlig när man öpp-
nar dörren till ventilationsaggregatet.

3.  Lossa dräneringsslangen från spis-
kåpan.

4.  Tag bort BHG-kåpan. Kåpan sitter med 
4 skruvar som är åtkomliga när dörren 
till aggregatet öppnas.

5.  Anslutning till dräneringsslang.

Alt 1.
a)  Gör en slits i väggen som rymmer drä-

neringsslangen från en punkt ca 10mm 
ned från mitten på aggregatets under-
sida till dräneringsslangen.

Montering
CPDD till värmeåtervinningsaggregat ACF

Observera! Montering, igångkörning och injustering som beskrivs  
i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad personal.

b)  Dra dräneringsslangen så att den kom-
mer ut ur väggen 25mm under aggrega-
tets underkant. Om ny slang måste dras 
skall den vara armerad så att inga veck 
uppkommer. Se även till att ett vattenlås 
erhålles på slangen. Jämför med gamla 
utförandet.

Alt 2.
a)  Gör en slits i väggen rakt upp ca 70mm. 

Dra upp dräneringsslangen så att den 
kommer ut ca 40mm under aggre-
gatets underkant. Justera nippeln på 
dräneringskoppen så att den pekar åt 
sidan mot slangen. Ta bort fettfiltret och 
täckplåten i den nya kåpan och flytta 
vid behov kabeln på transformatorn till 
det läge som motsvarar spänningen på 
den gamla kåpan. Kabeln sitter från  
fabrik på stift 5, vilket är 150 V. Inställ-
ning av lämplig spänning görs lättast 
innan kåpan monteras.

6.  Före montering aptera brandspjället  
genom att fixera det med den med-
levererade smältniten (125°C). Stuka 
nitändan med en tång.
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D E

A

B

Bakkant kåpa3,2 mm

10 mm

11. Anslut den 12-poliga kontakten till mot-
svarande i aggregatet.

12. Sätt tilbaka filtret. Sätt spiskåpans stick-
propp i det jordade vägguttaget.

13. Kontrollera om luftflödena (Läge 1 och 
2) känns rätt. Vid leverans är injuste-
ringsspjället i kåpan förinställt så att det 
passar i de flesta installationer.

14. Täck eventuellt obehandlade ytor under 
spiskåpan med tex en teaklist.

OBS! Spiskåpa CPDD saknar kontrol-
lampa för effektindikering. Om den skall 
ersätta BHG.614100 skall följande utföras 
av behörig elektriker:

1. Ta bort täckplåten E i ventilationsaggre-
gatet och lossa kablarna från element-
anslutningar D.

2. Ta bort kontrollampans kablar från de 
lossade kablarna (dubbel AMP).

3. Montera tillbaka AMP-kopplingarna på 
elementanslutningarna.

4. Ta bort dragavlastningsfästet A i skruv B.
5. Montera fast täckplåten E.

7.  Montera spiskåpan under ventila-
tionsaggregatet. Använd skruvar och 
fästbleck från den gamla spiskåpan. 
Se till att kåpan tätar ordentligt mot 
aggregatet. Byt ut tätningslisten under 
aggregatet om nödvändigt.

8.  Montera vattenlåset enligt figur.

9.  Anslut dräneringsslangen till vatten-
låset. Se till att spjället i öppet läge inte 
påverkas av dräneringsslangen samt att 
det inte blir ett vattenlås inne i kåpan.

10. Koppla ihop spjällventilen i spiskåpan 
med strypspjället i ventilationsaggrega-
tet. Detta sker genom att träda nylon-
linan genom plinten och dra åt skruvar-
na när ventilen i spiskåpan är stängd och 
spjället i ventilationsaggregatet är öppet.

Montering
CPDD till värmeåtervinningsaggregat ACF
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Smältnit

Arbetsgång
1.  Gör aggregatet strömlöst genom att dra 

ur stickproppen. Om kåpan har fast an-
slutning skall arbetet utföras av behörig 
installatör.

2.  Notera läget på omkopplaren för 
Normalvarv. Omkopplaren sitter på 
spiskåpans översida. Den har 6 lägen. 
Omkopplaren är åtkomlig när man tagit 
bort kryddhyllan.

3.  Dra isär kontakten som förbinder 
spiskåpan med fläkten.

4.  Demontera frånluftsfläkten BAF.
5.  Tag bort BHG-kåpan. Kåpan sitter med 

4 skruvar.
6. Borra ett hål enligt nedanstående skiss, 

Ø = 5,0 mm i den nya kåpan CPDD.

7.  Flytta snöret med platsgenomföring 
till det nya hålet. Ta bort fettfiltret och 
täckplåten i den nya kåpan och flytta 
vid behov kabeln på transformatorn till 
det läge som motsvarar spänningen på 
den gamla kåpan. Kabeln sitter från  
fabrik på stift 5, vilket är 150 V. Inställ-
ning av lämplig spänning görs lättast 
innan kåpan monteras.

Brandventil på spiskåpa CPDD 

8.  Före montering aptera brandspjället  
genom att fixera det med den med-
levererade smältniten (125°C). Stuka 
nitändan med en tång.

9. Montera den nya spiskåpan.
10. Koppla ihop spjällventilen i spiskåpan 

med strypspjället i fläkten. Detta sker 
genom att träda nylonlinan genom 
plinten och dra åt skruven när ventilen i 
spiskåpan är stängd och spjället i fläkten 
är öppet.

11. Anslut den 12-poliga kontakten till 
motsvarande i fläkten.

12. Sätt tillbaka filtret. Sätt spiskåpans stick-
propp i det jordade vägguttaget.

13. Kontrollera om luftflödena (Läge 1 och 
2) känns rätt. Vid leverans är injuste-
ringsspjället i kåpan förinställt så att det 
passar i de flesta installationer.

14. Täck eventuellt obehandlade ytor under 
spiskåpan med tex en teaklist.

Montering
CPDD till frånluftsfläkt typ BAF
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Bakkant kåpa3,2 mm

10 mm

Arbetsgång
1.  Ta bort den gamla spiskåpan.
2.  Borra bort de två gamla nipplarna från 

aggregatets insida.

3.  Montera de nya nipplarna. Täta runt 
nipplarna på ovan sidan med silikon.

Montering
CPCZ-07 Montering av nipplar (ACF före 1988)

4.  Borra ett hål, diameter 3,2 mm, i kåpan 
ca 10 mm bakom centrum på nipplarna.

5.  Montera medföljande fästplåt.
6. Montera det nya vattenlåset och böj 

fästplåten runt slangen, se figur. Täta 
med silikon mellan nipplarna och  
vattenlåset.

Bakkant kåpa3,2 mm

10 mm
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Montering
CPDL

Läs hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas!

1. Lossa nätkabeln till befintlig spiskåpa.

2. Lossa skyddsplåten under aggregatets dörr.

3. Lossa kabeln med det 9-poliga kontaktdonet i aggregatet.

4. Ta bort fettfiltret i den gamla spiskåpan.

5. Lossa skruvarna till den gamla spiskåpan och ta bort den.

6. Kontrollera inställningen för fläktvartalet på transformatorn 
i den gamla spiskåpan (läge 1 - 6).

RDKERDKB

Observera! Montering, igångkörning och injustering som beskrivs  
i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad personal.



Fläkt Woods 8759  SE  2009.06 12 Rätt till ändringar förbehålles.

Spiskåpa CPDD & CPDL Teknisk anvisning

Montering

(x7)

7. Ta bort fettfiltret i kåpan.

8. Lossa skruvarna ( 7 st) som håller skydds plåten.

CPDL - Inställning fläktvarvtal (luftflöde)
OBS! Detta görs innan den nya CPDL-kåpan monteras.
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Montering
CPDL

9. Lyft undan skyddsplåten för att se och komma åt 
transformatorn.

Transformator

Transformator

10. Flytta anslutningen i den övre raden till mot-
svarande läge som på transformatorn i den 
gamla kåpan.  Läge 1 i den gamla kåpan mot-
svarar läge 2 i CPDL o s v till läge 6 i den gamla 
kåpan som motsvarar läge 7 i CPDL. 

 Observera att anslutning 1 inte skall flyttas.
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CPDL

Montering

5-087-000073
10
0V

11
5V

12
5V

13
5V

15
0V

17
0V

19
0V

11. Figuren visar märkningen på transformtorn i CPDL i 
detalj. Läge 2 (115 V) till läge 7 (190 V).

12. Lägg kabeln med det 9-poliga kontaktdonet över fronten 
på spiskåpan och lägg nätkabeln över kåpans högra sida.

13. Klistra dit den medföljande packningen runt spiskåpans 
utlopp så det blir tätt mot aggregatet.

14.  Montera CPDL-kåpan under aggregatet på motsvarande 
sätt som den tidigare kåpan. Observera att monteringen 
ska göras utan att skyddsplåten i kåpan monteras fast.

15.  Anslut kabeln med det 9-poliga kontaktdonet från kåpan 
till aggregates kontaktdon. Kontrollera att spärrklackarna 
har låst donet.

16. Sätt tillbaka skyddsplåten under aggregatets dörr.

17. Anslut nätkabeln från kåpan.

18. Kontrollera att rätt vartvtal har ställts in genom att utföra 
en luftflödesmätning. Om fläktvarvtalet behöver ändras 
görs detta enligt punkterna 10 - 11.
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Montering

19. Test av funktionerna eftervärmning och avfrost-
ning görs genom att flytta DIP-switchen som är 
placerad på styrkortet inuti kåpan till TEST-läge. 
Vid korrekt funktion ska de båda lamporna som 
visas i figur 5 på sidan 6 blinka växelvis. Efter 
funktionskontrollen flyttas DIP-switchen tillbaks 
från TEST-läge till normalläge.

CPDL - Test av funktionerna eftervärmning och avfrostning

20. Montera tillbaka skyddsplåten.
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CPDD, CPDF, CPDL

Reservdelar

 Pos Antal Beteckning Benämning  Passar till spiskåpa
      CPDD CPDF CPDL
	 1	 25	 CPDA-99-01	 Vred	 •	 •	 •
	 2	 10	 CPDA-99-02	 Strömbrytare	belysning	 •	 •	 •
	 3	 1	 CPDC-99-03	 Frontskiva	2-vred,	600	mm	 •	 •	 •
	 3	 1	 CPDC-99-04	 Frontskiva	2-vred,	700	mm	 •	 	
	 4	 10	+	10	 CPDA-99-07	 Plasthörn	svarta,	höger	och	vänster	 •	 •	 •
	 5	 1	 CPCA-99-20	 Vredcentrum	med	axel	 	 •	 •
	 5	 1	 CPDD-99-02	 Vredcentrum	med	axel	 •	 	
	 6	 10	 CPCA-99-09	 Lampsockel	 •	 •	 •
	 6	 10	 CPDA-99-12	 Lampsockel,	tvärställd	lampa	 •	 •	 •
	 7	 1	 CPCA-99-12	 Strypdon,	komplett	 •	 •	 •
	 8	 25	 BHGA-99-48	 Plastpluggar	 •	 •	 •
	 9	 10	 CPDA-99-06	 Lampglas	 •	 •	 •
	 10	 1	 CPCA-99-13	 Fettfilter	 •	 •	 •
	 11	 5	 CPDC-99-01	 Omkopplare	 •	 •	 •
	 12	 1	 BHGA-99-53	 Smältnit	-	10	st	 •	 	
	 13	 1	 CPDD-99-01	 Transformator	 •	 	 •

 14 1 CPAE-99-16 Styrkort komplett	 	 	 •
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