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Et vigtigt værdivalg 
Forskere hævder, at det er den luft, vi indånder, der er 
den vigtigste kilde til forurening af kroppen, ikke den 
mad, vi spiser. Når vi ved, at vi er indendørs op til 
90 % af tiden, samtidig med at 50 % af vores boliger 
har et uacceptabelt indemiljø *1, er det vigtigt at 
prioritere forbedringer og installationer, der bidrager til 
et trygt, komfortabelt og værdirigtigt indemiljø. Når du 
støvsuger med en almindelig støvsuger, slippes det ska-
delige finstøv ud igen gennem støvsugerposen. Hvis du 
installerer en centralstøvsuger, undgår du dette pro-
blem. Den opsuger alt støvet og blæser det skadelige 
finstøv ud af huset. At installere en centralstøvsuger er 
mere end en økonomisk investering. Det er et vigtigt 
værdivalg. 
*1 Norges Astma- og Allergiforbund. 

5 gode grunde til at installere 
Flexit centralstøvsuger 

• Blæser det skadelige finstøv ud af  
 huset
• En god engangsinvestering 
• Monteres nemt i nye og i 
 eksisterende boliger
• Gør rengøringen nemmere 
• Næsten lydløs 
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Valg af centralstøvsugerleverandør 
Flexits forretningsidé er at udvikle, producere og 
markedsføre produkter, tjenester og løsninger, der 
giver ren og frisk luft til boliger og erhvervsbygninger. 
Vores vision er at gøre det muligt for alle at leve 
sundt indendørs. Vi bidrager med enkle og lønsomme 
løsninger, der kan sikre dig mod: 
• Allergifremkaldende støv- og pollenforurening 
• Bekostelig fugt-, svampe- og mugforurening 
• Belastende støj og miljøgasser 
• Kræftfremkaldende radonforurening 
• Unødvendig træk og energispild 
• Skadelig svævestøv og forurenet luft 
Vælger du Flexit som din leverandør, har du valgt 
markedets ”ren og frisk luft”-specialist. Det skal 
mærkes i alt fra produktudvikling til kundeopfølgning. 
Flexit-symbolet står for høj produktværdi og meget 
komfort for pengene. 

Nr. 1 inden for centralstøvsugere 
I kampen mod udviklingen af allergi- og astma-
forekomster i befolkningen er bedre fjernelse af støv 
og pollenforurening indendørs en opgave med høj 
prioritet. Derfor er vores centralstøvsugere en vigtig 
og højt prioriteret del af vores aktiviteter. Vælger du 
en centralstøvsuger fra Flexit, kan du være sikker på, 
at du får et produkt, der er førende med hensyn til: 
effekt, funktionalitet og kvalitet. 

Enkel i brug 
En centralstøvsuger gør rengøringen af boligen 
væsentligt nemmere. Du slipper for at trække rundt 
med støvsugeren. Det eneste, du skal bruge for at 
gøre rent, er støvsugerslangen. Den ødelægger 
ikke gulve, vægge, trapper, døre og andet inventar. 
Støvsugeren larmer minimalt og tømmes normalt to 
gange om året. 

”Ren og frisk luft-forsikring” 
Ønsker du at videreudvikle dit hjem til at blive ”ren og 
frisk luft-forsikret”, kan du supplere med ventilation
fra Flexit, der hindrer husstøvmider og anden sygdoms-
fremkaldende luftforurening i at florere. Bedre inde-
miljø, lavere drifts- og vedligeholdsomkostninger er 
andre gevinster, der opnås ved installation af vores 
ventilationsløsninger. 

Nem at montere
En centralstøvsuger installeres nemt i eksisterende 
og nye boliger. Du vælger det monteringssæt, der 
passer til boligens størrelse. Mange vælger at fore-
tage installationen selv. Monteringsvejledning følger 
med produktet og hjælper dig, så du kan foretage 
monteringen selv. Se nogle monteringstips på side 10 
og 11. Eller du kan kontakte en fagmand, der foretager 
monteringen i løbet af nogle få timer. Hvis du bygger 
nyt hus, skal du sørge for at få centralstøvsugeren 
færdigmonteret. Mange husleverandører leverer 
centralstøvsuger med som standard. 
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Lang rækkevidde og enkel i brug 
Rækkevidden fra udtagene er 10 meter. Det betyder, at de 
fleste klarer sig med 3 udtag i alt eller et udtag pr. etage. 
Brugerudstyret er meget let, og støvsugning på trapper 
foregår, uden at man trækker en støvsuger med sig. 

Tilkobling 
Stik slangen i udtaget, og du er klar til at støvsuge. 
Hvor udtaget skal sidde, bestemmer du. 

Støvsugning af bilen 
Rengøring af bilen bliver ekstra nemt med centralstøv-
sugeren. Garagen kan forsynes med eget udtag, og 
separat slange og mundstykker til bilen kan opbevares 
i garagen. 

Sugefejebakke ved gulv 
Sugefejebakken kan monteres ved gulv til opsamling af 
krummer eller i gangen til opsamling af grus og lignende. 
Sugefejebakken startes via en kontakt. (Tilbehør) 

Godt design og TIL/FRA-kontakt i håndtaget 
Ergonomisk og let håndtag med TIL/FRA-kontakt i håndtaget. 
Håndtaget er meget let og ligger godt i hånden. Støvsugeren 
slås nemt TIL/FRA med én hånd. 

Nem tømning af støvbeholderen 
Ved brug af pose opnår du ekstra hygiejnisk tømning. 
Almindeligt interval for tømning er to gange om året. 
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Holder for børste- og slangesæt
Praktisk holder for børste- og slangesæt til centralstøvsuger.
(Tilbehør)

Trådløs betjening 
Ergonomisk RRC håndtag med radiostyrt fjernbetjening af Central-
støvsugeren, LED indikation og 3-trins justering af sugeffekt. 
Flexit CV 400 RRC.
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Når du investerer i en centralstøvsuger, 
er det vigtigt, at du vælger den model, 
der dækker dine behov bedst. Du kan 
vælge mellem fire forskellige model-
ler fra Flexit. Nedenfor finder du nogle 
råd og tips, der gør det lettere for dig at 
vælge den rigtige model. 

Sugeeffekten er vigtig 
– ikke motorstørrelsen 
Tidligere var watt-styrken på støvsugermotoren et 
udtryk for effektivitet. Denne betegnelse siger ikke 
noget om, hvor godt rengøringsresultatet bliver. Det 
er støvsugerens sugeeffekt, der er afgørende. Denne 
effekt er også opgivet i watt og må ikke forveksles 
med wattstyrken på støvsugermotoren. Sørg for, at 
du får en centralstøvsuger med optimal sugeeffekt 
og som er tilpasset dine behov. Så er du sikret det 
bedste rengøringsresultat. 

Sådan fordeles støvsugerens 
sugeeffekt 
Der er stor forskel på sugeeffekten målt ved central-
støvsugerens motor (A) og ved støvsugerens mund- 
stykke (B). Sugeeffekten ved mundstykket er normalt 
ca. 40 % lavere end ved motoren. Det skyldes to 
forhold. Det ene er centralstøvsugerens rørsystem 
(C), der reducerer effekten med ca. 5 %. Det andet er 
støvsugerslangen (D), der reducerer effekten med ca. 
35 %. 

Optimal sugeeffekt ved 
mundstykket ligger i 
området fra 250 til 
300 watt. 

Hvad bør du lægge vægt på ved køb af 
centralstøvsuger?

5

Stil krav mht. lyd – vælg en 
central-støvsuger 
En centralstøvsuger blæser det skadelige finstøv ud 
af huset. Fra udblæsningsventilen på ydervæggen vil 
du kunne høre en svag lyd. Indendørs hører du kun 
lyden fra mundstykket, når du støvsuger. I det rum, 
hvor sugeenheden er placeret, vil der være en vis lyd. 
Den nye teknologi, der benyttes i alle Flexits model-
ler, sørger imidlertid for minimal støj. 

Vælg en stor, kendt og seriøs 
leverandør 
Køb en centralstøvsuger hos Øland A/S, og du er sik-
ret god service og ordentlig opfølgning også i frem-
tiden. Centralstøvsugeren produceres og udvikles af 
Flexit A/S, Norge. 

Repræsenteret i hele Norden! 
Du kan købe Flexit centralstøvsugere hos Øland A/S. 
Hos Øland A/S finder du alt, hvad du har brug for til 
centralstøvsugeren, både når det gælder tilbehør og 
støvposer. Derudover får du gode råd, tips og vej-
ledning. Skulle du have spørgsmål, kan du besøge 
www.oeland.dk eller ringe til 70 20 19 11. 
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Flexit CV 400 RRC– Med trådløs 2-vejs 
kommunikation
Topmodellen har samme specifikation og funktionalitet som CV 300. Hertil har 
CV 400 RRC trådløs 2-vejs kommunikation mellem sugeenhed og håndtag. 
Radiosignalerne har stor rækkevidde og fungerer  også i store huse. I det tilhørende 
håndtag er der 3-trins justering af sugekraft og varselslampe som modtager signa-
ler fra sugeenheden. Varsel af fuld pose/beholder, varsles i håndtaget. Tilhørende 
støvsugerslange har ikke lavspændingsledning. Dette bidrager til en lettere og mere 
fleksibel slange. Trådløs styring kræver eget brugerudstyr (CV-T-3305), men central-
støvsugerern fungerer også mod andet bruger udstyr, eller i kombination med dette, 
så længe lavspændingsledning er installeret.
 
Tykke eller flere betonvægge, eller varmefordelingsplader i aluminum (centralvarme) kan  
forstyrre radiosignaler. I disse tilfælde anbefales at teste dette inde inden installering af CV 400 RRC.

Sugeeffekt: 480 watt *
* Må ikke forveksles med motorens wattstyrke.

Brugerudstyr
RRC, Radio Remote Control - Flexit topmodel CV 400 RRC
Trådløs 2-vejs kommunikation mellem sugeenheden og håndtag. Ergonomisk håndtag med endbyggte radiosen-
der, som sender og modtager signaler til og fra sugeenheden. Ud over at  håndtag TIL/FRA knap har håndtaget 
3-trins justering af sugeeffekt som enkelt justeres mens du støvsuger. Varsel fra sugeenhed om at pose/filter må 
kontrolleres/tømmes, indikeres ved lysdiode på håndtaget. Støvsugerslangen indeholder ikke lavspænningsled-
ning. Det betyder at slangen er lettere og mere fleksibel. 
Det er muligt at bruge flere RRC slanger fra samme centralstøvsuger. Det er også muligt at kombinere andre 
slanger til samme centralstøvsuger så længe lavoltsledning er installeret. Brugerudstyr leveres med en slange-
længde på 12 m og slangen kan nemt skæres eller splejses efter behov.  Den trådløse kommunikationen mellem 
sugeenhed og håndtag har stor rækkevidde, tilstrækkeligt for store huse.

CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC

Højde 427 mm 800 mm 800 mm    800 mm **

Bredde m/håndtag 360 mm 440 mm 440 mm    440 mm

Dybde m/konsol 400 mm 400 mm 400 mm    400 mm

Motor 1500 W 1700 W 1700 W    1700 W

Sikring 10 A 10 A 10A 10A

Vægt 5,5 kg 6,5 kg 6,7 kg    6,7 kg

Lyd fra enhed 69 dB 70,5 dB 70,5 dB    70,5 dB

Kapacitet, støvbeholder - 25 liter 25 liter    25 liter

Kapacitet ved brug af støvpose 10 liter 14 liter 14 liter    14 liter 

Max sugeeffekt motor 630 Airwatt 734 Airwatt 734 Airwatt    734 Airwatt

Maks sugeeffekt * 435 W 480 W  480 W    480 W 

Maks luftmængde * 52 l/s 55 l/s 55 l/s 55 l/s

Maks vakuum * 24 kPa 25 kPa 25 kPa    25 kPa  

Radio remote kontrol X    

Radiofrekvens 868 MHz

Funktioner TIL/FRA knap 
Service indikator

   TIL/FRA knap Service indikator 
Effektjustering 3-trin

Maks rækkevidde radiofjernstyring   50 Meter

**  Maks. rækkevidde      ** Uden antenne 
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Flexit centralstøvsuger
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Flexit CV 300 – topmodel med 
ekstra finesser 
Modellen har tilbehør, der gør rengøringen 
optimalt nem. Den er velegnet til parcelhuse og række-
huse – og til dem, der stiller store krav til komfort. 
CV 300 har aktiv intelligens i elektronikken, der giver 
information i displayet om status på motor, filter og 
pose. På den måde sikres tøm-
ning af beholder og service på 
bedst mulig måde. Modellen 
er meget lydsvag og er veleg-
net til alle boliger. Med store 
ergonomiske håndtag og med 
filteret placeret på beholde-
ren sikres ren og nem tømning. 
Montagekonsollen bevirker, at 
sugeenheden nemt hænges på 
plads. 

Sugeeffekt: 480 watt * 
* Må ikke forveksles med motorens wattstyrke. 

Flexit centralstøvsugere

Brugerudstyr

Flexit CV 100 – placeringsvenlig og 
kraftig 
Kompakt og kraftig centralstøvsuger, der kun op-
tager lidt plads. Støvsugeren er en posemodel med 
lukket Throughflow-motor, der ikke afgiver støv til 
det rum, som den er placeret i. Modellen er meget 
lydsvag og kan placeres i små rum og skabe. En 
handy og lidet pladskrævende model beregnet til 
lejligheder, parcelhuse, flerfamiliehuse (2-4 familier) 
og rækkehuse. Montagekonsollen bevirker, at suge-
enheden nemt hænges på plads. 

Sugeeffekt: 435 watt * 
* Må ikke forveksles med motorens wattstyrke. 

Flexit CV 200 – salgssucces med 
lavt lydniveau 
En meget populær model med god ydelse på alle 
områder. Støvsugeren har en lukket Throughflow-
motor, der ikke afgiver støv til det rum, som den er 
placeret i. Modellen er meget lydsvag og passer til alle 
boliger. Høj kvalitet og optimal 
sugeeffekt gør CV 200 til et 
rigtig godt køb. Modellen passer 
godt til parcelhuse og række-
huse. Med store ergonomiske 
håndtag og med filteret placeret 
på beholderen sikres ren og 
nem tømning. Montagekonsollen 
bevirker, at sugeenheden nemt 
hænges på plads. 

Sugeeffekt: 480 watt * 
* Må ikke forveksles med motorens watt-

styrke. 

De Luxe- eller standardpakken – 
valget er dit! 
Brugerudstyret til de Luxe-udgaven er fremstillet 
i et eksklusivt og moderne materiale. Det leveres 
med TIL/FRA-knap i håndtaget og er udviklet med 
særligt henblik på god ergonomi. Det er ikke blot 
meget nemt at bruge, det er også flot at se på. 
Støvsugerslangen er ekstra let og har meget lav luft-
modstand. Und dig selv fornemmelsen af at være på 
forkant med udviklingen. 

Standard
Standardpakken er billigere, men indeholder 
det du har brug for. Den er ikke udstyret med 
TIL/FRA-knap i håndtaget. Brugerudstyret er 
fremstillet i et slidstærkt materiale. 
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Norges mest solgte centralstøvsuger 
øger forspringet. Flexits mål med at ud-
vikle en moderne centralstøvsuger med 
det bedste rengøringsresultat er indfriet. 
Støvsugerserien består af fire forskel-
lige modeller, der dækker alle boligtyper. 
Hver model er udviklet med henblik på 
at opnå et maksimalt rengøringsresultat 
på den nemmeste og mest komfortable 
måde. 

Nemmere montering 
En unik montagekonsol betyder, at sugeenheden nemt 
hænges på plads både i nye og eksisterende boliger.

Lavere støjniveau 
Alle modellerne er maksimalt lyddæmpet. Det ekstra 
lave lydniveau betyder, at støvsugeren kan placeres, 
uden at det medfører problemer med afgivelse af støj 
til andre rum. Lavt lydniveau giver stor fleksibilitet ved 
placering af udblæsningsrøret. 

Forbedret effekt 
Ny og forbedret teknologi sikrer optimal sugeeffekt. 
Forbedret sugeeffekt kombineret med lavere lyd be-
tyder, at modellerne kan bruges i alle typer boliger. Der 
opnås høj sugeeffekt også ved brug af lang slange. 

Nemmere tømning 
Store ergonomiske håndtag giver nem tømning af 
beholderen på CV 200 og CV 300. Filterløsningen
sikrer renere og nemmere tømning af beholderen. 

Moderne design 
Modellerne er udviklet i et moderne design tilpasset 
til både nye og eksisterende boliger. Alle modellerne 
er konstrueret til at optage mindst mulig plads i 
boligen og har mindre fysiske mål end tidligere, men 
de har stadig en vældig god kapacitet mht. støvpose 
og beholder. 

Topmodel med trådløs styring
Den største model CV 400 RRC har aktiv intelligens i 
elektronikken, og trådløs 2-vejs kommunikation mel-
lem sugeenhed og håndtag. Håndtaget har 3-trins 
justering af sugeeffekt og diode for fuld  pose/behol-
der. 

Norges største leverandør af centralstøv-
sugere sætter standard for rengøring

Nemmere 
montering 

Lavere 
lydniveau 

Bedre 
sugeeffekt 

Nemmere 
tømning 
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Brugerudstyr 

Radiator- og fugemundstykke, 
der er særligt velegnet til 
steder, hvor det er vanskeligt 
at komme til. Mundstykket er 
udstyret med falskluftklapper 
for optimal effekt. 

De Luxe-sæt 

Indeholder 9 meter slange med TIL/FRA-kontakt. 
Kan også leveres med 10,5 meter eller 12 meter slange. 

Dette gulvmundstykke er 
særligt velegnet til hårde 
gulve. Mundstykket er let og 
meget brugervenligt. 

Mundstykket er velegnet til 
såvel hårde gulve som tæpper. 
Det vejer ikke meget, er 
meget brugervenligt og har 
en særligt god støvopsam-
lingsevne. 

Et unikt håndtag der er frem-
stillet i et moderne materiale 
med særligt fokus på god 
ergonomi og design. Det 
giver dig følelsen af at være 
på forkant med udviklingen. 

Vores gardin- og møbel-
mundstykke er også frem-
stillet i et let materiale. 
Suverænt til møbler, lamper, 
gardiner, tapet osv. 

Teleskoprør til centralstøv-
suger. Det er fremstillet af 
aluminium og er ekstremt 
let og brugervenligt. 
Teleskoprøret leveres i 
lækkert sort design. 

Støvbørsten er fremstillet i 
et meget let materiale. Så 
effektiv i brug, at du kan 
droppe støvkluden. 

Indeholder 12 meter slange med RRC håndtag . Slange 
kan nemt skæres eller splejses. Slange indeholder ikke 
lavvoltsledning, dette gør det lettere at håndtere.  
Kun for CV 400 RRC.

RRC-sæt

Ergonomisk RRC håndtag 
med radiofjernbetjening af 
centralstøvsuger, indikati-
onsdiode og 3-trins justering 
af sugeevne. 
Kun for CV400 RRC.

Over-
settes

Leveres også som standard-sæt:  
Indeholder 9 eller 10,5 meter slange.



1. Tjek, at du har valgt den rigtige model 
Flexit centralstøvsuger fås i tre forskellige model-
ler. Vælg en model, der har den rigtige sugeeffekt 
i forhold til dine behov. Hvis du har brug for råd og 
vejledning, kontakt Øland A/S. 

2. Vælg rigtig placering af sugeenheden 
Vi anbefaler montering i udhus, kælder, garage eller 
rum, der kun bruges lidt. 
• Flexit CV 100 kan placeres i et køkkenskab, gar-

derobeskab eller lignende. Det kræver et separat 
monteringssæt til skabet. Kan også monteres i 
udhus, kælder e.l. 

• Flexit CV 200, CV 300 og Flexit CV 400 RRC mon-
teres normalt i udhus, kælder e.l. 

• Flexit CV 200, CV 300 og Flexit CV 400 RRC anbe-
fales, når man skal bruge lang slange, eller når 
sugeenheden skal monteres højt i huset. 

Generelle hensyn: 
• sugeenheden bør placeres lavt i huset
• sugeenheden placeres nær en ydervæg 
• udblæsningsrøret bør være så kort som muligt 
• udblæsningsventilen placeres ikke ved indgangsdør,  

vindue eller lignende 

Vigtige råd og tips, før du starter montering 

Ord og begreber 
Sugekontakt = udtag/stik til støvsuger slangen 

Sugeeffekt  = forholdet mellem vakuum og luftmængde. Dette forhold har afgørende betydning for, hvor godt rengørings resultatet bliver. 

3. Placering af sugekontakter 
Husk at placere sugekontakterne, så støvsugerslangen 
dækker så stort et område som muligt. Normalt skal 
hver sugekontakt dække en radius på 10 meter 
(inklusiv teleskoprør og mundstykke). Dette dækker 
normalt hele etagen. Vi anbefaler, at man bruger en 
10 meter lang snor for at finde ud af, hvor langt 
slangen rækker fra det sted, hvor man ønsker at 
placere sugekontakten. Ønsker du en kortere slange, 
kan du montere flere sugekontakter. Husk at tage 
højde for møbler, skabe, senge o.l. Planlægning af 
arbejdet er vigtigt. 

NB! Husk at undersøge, om der ligger elektriske 
ledninger etc. dér hvor du planlægger at føre rørene. 

Fig. 2 
Placering af sugekontakter 

Husk at placere sugekontakt-
erne, så de dækker så stort et 
område som muligt. Normalt 
skal hver sugekontakt dække 
en radius på 10 meter (inkl. 
teleskoprør og mundstykke). 
Dette dækker normalt hele 
etagen. 

Skabe eller garderober er som 
regel velegnet til vertikale rør-
føringer. Sugekontakten kan 
tilkobles i tilstødende rum. 

Fig. 4 
Loftsrørføring 

Fig. 3 
Vertikal rørføring 

Et koldt loft eller loftsrum kan 
benyttes til det horisontale rør, 
til der hvor sugekontakten skal 
monteres. Sugekontakterne 
kan monteres i en væg eller i 
gulvet, alt efter hvad der pas-
ser bedst. 
NB! Sugeenheden bør place-
res på samme etage som den 
laveste sugekontakt. 

Fig. 1 
Placering af sugeenheden 

Et passende sted til montering 
af sugeenheden kan f.eks. 
være kælder, udhus, garage 
eller et rum, der kun bruges 
lidt. Bør placeres lavt i huset.
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4. RRC afstand.
Skal du installere en CV 400 RRC anbefales det at 
teste afstand mellem håndtag og sugeenhed før den 
endelig installation. 
Det anbefales at installere lavspændingsledning, 
hvorved man har mulighed for at bruge øvrige 
støvsugerslanger.



Forenklet fremstilling af, hvordan 
de enkelte dele monteres:

Billedet viser en forenklet montering af en 
Flexit CV 200 centralstøvsuger med 2 sugekontakter 
og udblæsningsrør.

Eventuelle rørdelssupplementer kan du få 
hos Øland A/S.

For nærmere information: 
Besøg www.oeland.dk

Børste-/slangesæt består af: 
Radiator-og gulvmundstykket, støvbørste, gardin-og møbelmund-
stykke, komplet slange, teleskoprør og slangeholder. 

Art. nr. 03300: m/9 m slange 
Art. nr. 03302: m/9 m slange, TIL/FRA-kontakt 
Art. nr. 03301: m/10,5 m slange 
Art. nr. 03303: m/10,5 m slange, TIL/FRA-kontakt 
Art. nr. 03304: m/12 m slange, TIL/FRA-kontakt 
Art. nr. 03305: m/12 m slange RRC, TIL/FRA-kontakt 

Alternative rørpakker består af: 
Rørpakke med 3 sugekontakter og 17,25 m rør 
Rørpakke med 2 sugekontakter og 10,35 m rør 
Rørpakke med 1 sugekontakt og 6,9 m rør (suppleringspakke) 

...og som indeholder: 

Sugekontakter             Antal stk. 3 2 1
Rør, a 1,15 m længde  15 stk.  9 stk.  5 stk. 
Rørbøjning 90°  11 stk. 5 stk. 4 stk.
Rørbøjning 45°  6 stk. 2 stk. 2 stk.
Rørklemmer  7 stk. 6 stk. 3 stk.
Skruer til rørklemmer 14 stk. 12 stk. 6 stk.
Muffer  12 stk. 5 stk. 4 stk.
Grenrør 90°  2 stk. 1 stk. 1 stk.
Svagstrømsledning 25 m 15 m 10 m 
Strips til svagstrømsledning  30 stk. 20 stk. 10 stk.
Komplette, hvide sugekontakter 
med monteringsplade og ombuk  3 stk. 2 stk. 1 stk.
Udblæsningsventil  1 stk. 1 stk.
Støjdæmper for udblæsningsventil  1 stk. 1 stk.
Adapter for eftermontering  2 stk. 2 stk.
ABS cementlim 118 ml.  1 stk. 1 stk.

Tilbehør: 
• Længere/kortere slange 
   kan leveres 
• Ekstra lyddæmper 
• Sugefejebakke ved gulv 
• Messingkontakt 

Fig. 7 
Montering i eksisterende 
væg og gulv 

Ved montering af suge-
kontakt i eksisterende væg 
og gulv fjernes pladen på 
siden af monteringspladen. 
Pladen avkortes med en 
nedstryger, eller man laver 
et rids og brækker flangen 
af. 

Fig. 8 
Fastgørelse af suge-
kontakt 

Monteringspladen føres ind 
i hullet og holdes på plads, 
mens røret føres gennem 
væggen/gulvet. Røret holder 
monteringspladen på plads, 
mens sugekontakten fast-
gøres. NB! Husk at stramme 
svagstrømsledningen på 
ydersiden af røret og lim 
rørene sammen. 

Ved eftermontering af 
sugekontakt uden brug af 
monteringsplade benyttes 
en adapter varenr. 02476 
direkte på studsen til kon-
takten. Adapteren passer 
så direkte til et rør. 
Sugekontakten skal ikke 
limes til adapteren. Denne 
løsning kan bruges i gulve 
eller hvor vægpanelerne 
er så tykke, at der ikke kan 
bruges monteringsplade. 

a)

b)

Røret kan også monteres 
som vist her. Her er suge-
kontakten også monteret i 
foringen. 

Ved montering i væggen 
kan det vertikale rør «kasses 
ind», eller det kan gå ind i et 
eksisterende skab. 

Fig. 6 
Montering i væg 

Fig. 5 
Montering i gulv 

Sugekontakten kan monteres 
i gulvet eller i væggen, alt 
efter hvad der passer bedst. 

11

Monterings-
plade

Mål i mm

Rør og rørdele er pro-
duceret i ABS-plast. 
Sugekontakter og 
udblæsningsventiler 
er produceret i UV-
stabiliseret ABS-plast.
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Park Alle’ 366, 2605 Brøndby, Tel. 70 20 19 11, Fax 44 53 10 51
E-mail oeland@oeland.dk     www.oeland.dk


