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Montage instructie - Vloerframe 150 en 200 liter voorraadvat

Alvorens de montage
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Lees voor de montage eerst alle montagestappen door.
- Controleer of er ter plaatse van de opstelplaats leidingen in de vloer gestort zijn.
- Wanneer er leidingen in de vloer aanwezig zijn, bepaal de exacte positie van de leidingen in de vloer.
- Teken de positie van de leidingen die in de vloer aanwezig zijn, af op de vloer.
- Controleer of er ter plaatse van de opstelplaats leidingen in de muur zijn.
- Wanneer er leidingen in de muur aanwezig zijn, bepaal de exacte positie van de leidingen in de muur.
- Teken de positie van de leidingen die in de muur aanwezig zijn, af op de muur.
- De staanders kunnen, indien nodig vanaf de onderkant op een gewenste maat worden gezaagd.
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Montagestappen
Stap 1. Montage vloerstrip (zie afbeelding 2)
- Bepaal de positie van de vloerstrip op de vloer, 418 mm vanaf de muur tot aan het hart van de gaten, exact parallel aan de muur.
- Teken de positie van de vloerstrip af op de vloer, houd rekening met de op de vloer afgetekende leidingen.
- De vloerstrip is voorzien van meerdere gaten, kies twee gaten op gelijke afstand van de hartlijn van de vloerstrip.
- Teken de gaten af op de vloer, houd rekening met de op de vloer afgetekende leidingen.
- Boor gaten in de vloer voor de 2 pluggen.
- Steek de pluggen in de gaten.
- Leg de vloerstrip op de afgetekende positie op de vloer, exact parallel aan de muur op de vloer.
- Bevestig de vloerstrip met 2 sluitringen en 2 houtdraadbouten en draai deze goed vast.
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Stap 2. Montage basisplaat (zie afbeelding 2)
- Bepaal de hoogte van de basisplaat. Houd hierbij rekening met de hoogte van het vat en het apparaat dat
eventueel onder het vat tussen de staanders geïnstalleerd moet worden.
- Indien nodig: Kort de de staanders aan de onderzijde af tot de gewenste lengte. Zorg dat de onderkant geheel recht is.
- Steek de staanders op de vloerstrip en onder de basisplaat.
- Monteer de 2 M8 bouten zodat de staanders en sluitringen geborgd zijn aan de basisplaat.
- Zorg ervoor dat de staanders geheel verticaal staan en de basisplaat goed horizontaal tegen de muur staat.
- Teken de buitenste 2 gaten af op de muur, houd rekening met de op de muur afgetekende leidingen. Standaard hoogte van
e gaten is 1423mm vanaf de vloer.
- Boor gaten in de muur voor de 2 pluggen.
- Steek de pluggen in de gaten.
- Monteer de basisplaat horizontaal en waterpas tegen de muur met 2 sluitringen en 2 houtdraadbouten in de buitenste 2 gaten
en draai deze goed vast.
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Stap 3. Plaatsing voorraadvat (zie afbeelding 3)
- Schuif het voorraadvat op de basisplaat.
- Let op dat de sensoren van het voorraadvat niet tussen deze onderdelen beklemd raken.
- Draai de 4 M8-bouten met sluitringen door de basisplaat in de hiervoor bestemde gaten aan de onderzijde van het voorraadvat.
- Plaats als laatste de verstevigingshoeklijn tegen de staanders en bevestig deze met 2 M8-bouten en sluitringen.
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Inbegrepen onderdelen (zie afbeelding 1)
1) Basisplaat
2) Staander links
3) Staander rechts
4) Vloer strip
5) Hoeklijn
6) Houtdraad bout M8 x 80mm
7) Plug 10 x 50mm
8) M8 bout
9) M8 sluitring
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