BASTUAGGREGAT
ARTNR 04000907

Montering Elektriskt bastuaggregat
I vår monteringstjänst ingår:
Demontering av ev. befintligt elektriskt bastuaggregat
Montering av valfritt elektriskt bastuaggregat inkl. ev
manöverpanel
Inkoppling till befintlig godkänd elanslutning

Förutsättningar
För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt
offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om
det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är
uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta
tillkomma.
Allt material som behövs för montering ska finnas på
plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska
utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid
köptillfälle.
Elavstängning ska finnas i anslutning till det utrymmet
Bastuaggregatet ska monteras i.
Elkabel i tillräcklig längd till Bastuaggregatet ska vara
framdragna enligt gällande föreskrifter. Vid behov
beställ vår tjänst ”dragning av elkabel”, artnr.
04000617.
I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa
måste i så fall bytas före montering.
För en installation/byte av bastuaggregat krävs en
förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Beställ vår
tilläggstjänst ”Montering av jordfelsbrytare”, artnr.
04000600” vid behov.
Bastuaggregatet måste uppfylla gällande krav på IPklassning.
Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till
bastuaggregatet.
Höjd golv till tak skall vara lägst 1900 mm ovan
aggregatets yta pga. brandsäkerheten. Kan även ge
problem med temperaturgivare om takhöjden är för
låg.
Ventilation med tilluft skall finnas enligt tillverkarens
anvisning för optimal funktion och garanti.
Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens
anvisningar.
Bastuaggregat monteras i bärfast underlag.

Det här behöver du
Elektriskt Bastuaggregat i rätt effekt. Rumsvolym m³
Manöverpanel
Bastusten i rätt storlek beroende på modell och
storlek (3-6 cm / volym ca 7-20kg)
Kabel till separat manöverpanel om det ej medföljer
bastuaggregatet

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för
projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om
inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur
mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna
hjälp från någon av våra säljare.

Att tänka på
Manöverpanel
Kabel till separat manöverpanel om det ej medföljer
bastuaggregatet
Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens
anvisningar.
Räkna +1m³/m² om väggmaterial är annat än trä i
basturummet.

