Monteringsanvisning for elementkjølerom
Gratulerer med valg av et Norskprodusert kjølerom!
Før du starter monteringen pakkes leveransen pent opp, samtidig som du kontrollerer at
varen er hel og at alle delene følger med. Sorter gjerne delene slik at monteringen blir
enklere. Les monteringsanvisningen nøye før du begynner med monteringen. Husk at
kjølerommet ikke skal stå helt inntil vegg eller gulv, men at det skal være luft imellom.
Anbefalt avstand til innervegg og gulv er 2 cm, yttervegg 5 cm. Skulle du allikevel ha
spørsmål, ta kontakt med Thermocold KFD AS 69 10 24 00 klokken 08:30 til 15:30 alle
hverdager, eller send oss en e-post på post@thermocold.no.

1.

Plasser lektene på et plant underlag med maksimum 40cm avstand, Se tegning side 3, figur
1 B. Legg deretter gulvelementet oppe på lektene. Hvis man ønsker en løsning uten
gulvelement, plasseres vegg elementet rett på gulv. Se tegning side 3, figur 1 A.

2.

Montering av veggelementer: Før montering, påse at låsehaker er vridd helt inn i låsehus.
Du vil høre et knepp når låsehaken er i indre posisjon. Se tegning side 3, figur 1B.
Veggelementene settes på gulvelementet. (Alt. Rett på gulvet) og låses sammen oppe og
nede. Se tegning side 3, figur 2A eller 2B.
For korrekt låsing skal unbrakonøkkelen vris ca 145º.
NB! Det kan knake litt i elementene når de låses fast.

3.

Montering av tak: Taket legges på til slutt og låses mot veggelementene. I kjølerom der
taket består av flere elementer, monteres disse sammen først. Se tegning side 3, figur 3A
eller 3B

4.

Dekk låsehullene med medfølgende hvite plastplugger.

5.

Om nødvendig etter fuges skjøter for bedre tetting. Benytt da en silikontube.

6.

Montering av kjøleaggregat er beskrevet i egen monteringsanvisning.

7.

Montering av dør: se egen monteringsanvisning for aktuell dør.
(Utenpåliggende dør eller integrert dør).

Thermocold kfd AS | Torvlia 5 | 1739 Borgenhaugen | Tlf +47 69164050 | www.thermocold.no | post@thermocold.no

Thermocold kfd AS | Torvlia 5 | 1739 Borgenhaugen | Tlf +47 69164050 | www.thermocold.no | post@thermocold.no

Monteringsalternativer for Themolux 6-10-16 kjøleaggregat.

OBS! Viktig å følg monteringsanvisning som følger med aggregatet nøye.

Alternativ frittstående kjølerom.

Alternativ ventilert i tilstøtende rom

Alternativ ventilert i front samme rom.
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