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Installationsexempel

Installation example
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1. Hämta och lämna luft i 

samma rum (luften i rummet 

kommer att kylas när 

värmepumpen arbetar). 

Download and leave the air in the 

same room (the air in the room will 

cool when the heat pump is 

operating).
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2. Hämta luft från samma rum 

som din Indol och led den 

använda luften ut genom 

ytterväggen.

Download air from the same room 

as your Idol and guide the used air 

out through the wall.

OBS! Max tillåten rörlängd för tillluftsledning: 5 meter.

Max tillåten rörlängd för frånluftsledning: 5 meter.

Vid längre avstånd måste en extra kanalfläkt 

monteras!

I vissa fall måste röret/slangen för utgående luft 

kondensisoleras.

NOTE! Maximum allowed length of pipe for supply air: 5 

meters.

Maximum allowed length of pipe for exhaust air: 5 meters.

For longer distances, an additional channel fan fitted!
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3. Hämta och lämna luft utifrån 

genom ytterväggen.

Download and leave the outside air 

through the wall.

4. Hämta luften från ett annat 

rum och led den använda 

luften ut genom ytterväggen.

Download the air from another 

room and guide the used air out 

through the wall.
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Beroende på vilket sätt man väljer 

att hämta och lämna luft tillkommer 

vissa tillbehör. Dimensionerna 

beror på vilken Indol du valt, se 

produktspecifikationerna på sid.4. 

Depending on which way you choose to 

download and leave the air, there are 

certain accessories. The dimensions 

depend on the Indol of your choice, see 

the product specifications on page 4.

Spirorör 160/200mm

Ventilation pipe 160/200mm

Fläktslang 160/200mm

Air hose 160/200mm

Kondensisolering

Condensation insulation

Ventilationsgaller med 

kallrasskydd

Way flap

Tallriksventil

Plate valve

T ll ik

In

Tallriksv

Plate valv

5. Hämta luften från ett annat 

rum och led den använda 

luften ut till ett annat rum/

samma som den hämtades i.

Download the air from another 

room and guide the used air out to 

another room/ same as it was 

downloaded from.


