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Monteringsvejledning 
af emfang med ø285 mm / ø240mm 
teleskoprør: 

1. Opsætningsskabelon holdes mod loft.

2. Hul I loft laves for flexslange og
el-ledninger efter skabelonen.

3. 3 stk. skruer I loft efter skabelonen til
en afstand af 7 mm fra loft.
Bemærk: befæstning udføres efter
byggeriets forskrtfter

4. Rør monteres/drejes på plads.

5. De 3 stk. skruer fastgøres og de
øvrige 3 stk. skruer skrues til loft.

6. 3 stk. justeringsskinner monteres
Indvendigt I rør I den ønskede højde
ca. �70 cm over el-kogested til filter,

Vigtigt 
Denne emhætte må kun 
monteres efter en 2-polet 
afbryder H 05W-F3x75 
med en bryderafatand på 
mln.3mm på alle poler. 
Aftræksrør fra emhætten 
må lkkø tilsluttes kanaler 
der bruges som rør1<analer 
for apparater med anden 
energi end elektr1cltet. 
Endvidere må det påses 
at der er tilstrækkeligt med 
lufttilførsel når ventilationen 
kører-så der lkka dannes 
et undertryk I lokalet. 
Der henvises I øvrigt til 
byggemyndighedernes 
krav om ventilation. 

( emfang uden skærm placeres ca. 52 cm
over kogestedet og med
ekstern motor mln.1000m3 )
Højde over gas-kogested til filter
(se gas leverandørens forskrtfter,
med 6 stk. små skruer med
sekskantet hul.
Monteres med medfølgende
nøgle, når skinnernes underkant
Indbyrdes er I vater.

7. Rør skydes uden
på ophængt rør med
filtsiden øverst.

8. Skærm fastgøres til
justeringsskinnerne

NBI 

med medfølgende skiver
og møbikker efter
afmontering af filter.
FIiter afmonteres ved
at dreje venstre om.
Flexslange og el-ledninger
monteres Indvendigt I rør.
Derefter skydes rør ned på plads.

Hvis der er for lldt plads 
tll at skyde rør op, 
må���

'== fiexslangen 
og el-ledninger 
Inden skærm monteres. 

Opsætnings
skabelon: 

Hul skæres ø21 O mm for teleskoprør ø285 

• 

.-:•. trepor 

Monteringsvejledning 
for teleskoprør 
Model 52

For frithængende emfang 
placeres center hvor 
midt rør ønskes 

3 stk. skruer monteres i kryds er=) i nøglehuller.
Skrues kun i til 7mm fra loft. 
(Skruerne fastspændes efter ophængning af teleskoprør.) 
Samtidig med øvrige 3 stk skruer skrues fast. 

Trepol ApS 
Herluf Trolles Vej 8B 
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Tal.: +45 8754 5830 

Mali: trepol@trepol.dk 
www.trepol.dk 




