Ecolution® montageframe
Installatiehandleiding
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Ecolution® montageframe
Leveringsomvang:
ITEM

NUMMER

OMSCHRIJVING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

129917
112397
107083
113467
107086
106006
129917
127840
120782
127079
105575
118808
127235
105433
105605
108839

Systeemrail
Grondplaat type 1
Demper
Draadstang M10
Schijven
Afsluitkap systeemrail
Systeemrail
Hoekplaat
Snelbevestiger M10
Onderlegring
Zeskantbout 30
Montagehoek
Onderlegring
Zeskantmoer
Zeskantbout 60
Viltband

QTY
2
2
2
2
2
2
2
4
24
24
24
2
6
6
2
2
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Installatie instructie Ecolution® montageframe
De Ecolution® Combi 50 en Ecolution® Solo CV dienen gemonteerd te worden aan een wand/
muur met een draagkracht van min. 200 kg/m². Is een dergelijke wand/muur niet aanwezig
in de nabijheid van het plaatsingsgebied, dan dient u gebruik te maken van het Inventum
Ecolution® frame. Iedere andere constructie, aan wand/muur met onvoldoende draagkracht
of geconstrueerd frame anders dan het Inventum Ecolution® frame, kan tot geluid en/of resonantie klachten leiden¹. Inventum B.V. kan uitsluitend garantie verlenen indien de Ecolution®
gemonteerd is aan een deugdelijke wand/muur of aan het Inventum Ecolution® frame.
¹ De enige 100% correcte constructie, is aan een wand met min. 200 kg/m² draagkracht. Het
Ecolution® frame benadert de stijfheid zoveel mogelijk.

Productoverzicht:
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Montage instructie Ecolution® montageframe
Monteer het montageframe zoals in deze instructie is weergegeven. Indien men hiervan afwijkt
kan een goede ophanging niet gegarandeerd worden. Neem voor het plaatsen van het toestel
de in de ophanginstructie omschreven handelingen in acht.

1. Monteer de haak

3. Draai de snelbevestiger een kwartslag rechtsom.

2. Leg de twee liggers naast elkaar en
monteer de snelbevestigers op
ongeveer 35 cm vanaf de onderzijde.

4. Plaats de muurbeugel met de haak
naar de bovenzijde en draai de 		
bouten handvast aan.

2x
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5. Bepaal de hoogte waarop de Ecolution®
gemonteerd dient te worden rekening
houdend met een minimale afstand van
30 cm vanaf de grond gerekend.
Deze ruimte is nodig vanwege de flexibele aansluiting aan de onderzijde van
het toestel. Zorg ervoor dat de afstand
van de beugels ten opzichte van de
onderzijde gelijk is!
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6. Druk voordat de beugel geheel wordt
vastgezet de beide staanders naar
elkaar toe. Gebeurt dit niet, dan zullen
deze na montage van de bovenste
tussenliggers niet meer parallel aan
elkaar lopen.

Indien er in de woning een betonnen vloer aanwezig is kunnen de vloersteunen op de vloer
vastgezet worden. Indien er in de woning een houten vloer aanwezig is zal deze d.m.v. een
aantal aanpassingen geschikt gemaakt dienen te worden om overdracht van geluid te voorkomen. Het Inventum Ecolution® frame zal dan moeten worden geplaatst op een betonnen
plaat, die aan de onderzijde wordt geïsoleerd door een rubbermat.

7. Monteer de twee hoekstukken onder
aan de staanders. Deze worden, nadat
het frame gereed is, aan een massieve
ondergrond gemonteerd.

2x

8. Leg de twee tussenliggers tussen
de staanders en monteer eerst de
bovenste haak van de muurbeugel.
Controleer of deze in het midden van
de tussenliggers gemonteerd zit!

6				

NEDERLANDS

9. Monteer de hoekstukken

4x

10. Monteer het draadeind en de demperconstructie zoals in onderstaande
afbeelding weergegeven is. Draai het geheel handvast.
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11. Bepaal de plek waar het frame uiteindelijk komt te staan en houd de maximale
en minimale maten aan zoals aangegeven is op pagina 3. Monteer hierna het
frame op de ondergrond welke voldoet aan de op pagina 3 en 5 omschreven
voorschriften.
12. Nadat de plaats van het frame bepaald is, stelt u het frame waterpas d.m.v.
de beide moeren. Controleer hierna of de onderste beugel waterpas is, zo niet,
pas dit aan!

2x

13. Plaats nadat de framemontage gereed is, de overgebleven onderdelen
door het eerste gat onder de onderste
beugel.

14. Plaats vilt op aangegeven boutkoppen aan beide zijden (indien er contact is tussen kast en boutkoppen).

2x
15. Plaats het toestel zoals in de installatiehandleiding van het toestel omschreven is.

Geïnstalleerd door:
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