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Fan-Tastic Vent 6000 
Installation & Funktionsbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 

Installation: 
Fläkten passar direkt i befintlig lucka som är 36x36 cm, med utfyllnadsarg 40x40cm. 
En håltagning på 36x36 cm kan göras om inte någon befintlig lucka passar. 
För tätning mellan utedelen och innerdelen användes den medföljande packningen ev 
cellgummi, även sikaflex eller något annat lämpligt tätningsmedel kan användas. 
Skruva fast utedelens fläns (markerade hål) med dom medföljande självgängande 
skruvarna.  
Anslut sedan kablarna till batteriet vit kabel till minus och svart kabel till plus, anslut en 8 
Amp säkring på plus kabeln så nära batteriet som möjligt. 
Funktionsbeskrivning: (modell 6000 med regn sensor) 
1. Vrid vredet för fläkthastigheten till önskad position, 0-från, 1-hög, 2-medium.och 
 3-låg. Vredet måste vara i position 1,2 eller 3 för att fläkten skall vara aktiverad. 
2. Vrid termostatvredet mot 400 (kallare) till dess att luckan öppnar eller stänger. 
3.     Att bestämma rätt temperatur. 
 a. Använd befintlig väggtermostat eller liknande. 
 b. Kör fläkten tills dess att lagom temperatur i vagnen har erhållits, vrid 
  sedan termostatvredet mot varmare (1000 symbol på skylten) till dess att 
  luckan börjar stänga. Du har nu erhållit den normala inställningen. 
  Termostatsensorn är kalibrerad ca. 40 för att  förhindra att luckan öppnar 
  eller stänger för snabbt när önskad temperatur uppnåtts. 
4. En inbyggd regnsensor förhindrar att regn kommer in i vagnen, när  regnsensorn 
blir fuktig aktiveras luckan och stänger oavsett temperaturen.   
5. En förbikoppling till regnsensorn gör att fläkten kan användas även i lätt  duggregn. 
Vrid termostatratten till kallaste punkten, luckan öppnas och  fläktmotorn startar. När 
regnsensorn är torr vrid åter ratten till önskad inställning  och fläkten återgår till 
automatikläge. 
6. Är fläkten utrustad med en strömbrytare för reversering och neutralläge  kommer 
fläktmotorn ej att fungera i neutralläge, luckan däremot vill fungera så  länge ratten 
för fläkthastighetetn är i position på (on)  
7. Om husbilen/husvagnen ej användes skall rattten för fläkthastigheten vara i 
 läge av (off)      
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Systemspänning     12 volt 
Hastighet      luftmängd Amp 
1.Hög 1000 m3 3,0 
2.Medel   850 m3 2,3 
3.Låg   750 m3 1,9 
Vikt     4,5 kg 
 
Dimensi     
  

För effektiv ventilation och bra 
luftgenomströmning skall ett fönster 
eller dörr vara något öppen. 

 Dimension   412x412x112 mm 


