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Soprumsaggregat WRU 200

Tekniska data:

Placering Vägg eller tak

Spänning 230V, 50Hz

Säkring T315mA, 250 V

Antal rör 2

Storlek på rör: 35

Energiförbrukning: 20 watt

Vikt: 5,5 kg

Mått: L=565mm, B=165mm, H=165mm

Arbetsområden: Soprum, garage, krypgrunder,  
omklädningsrum, häststall m.m

Utmärkande egenskaper:

 - WRU 200 är storebror aggregatet till WRU 100 och klarar av 
lite större utrymmen och lite större kontaminering. 

 - Ett fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller 
på väggen. 

 - Friskluftsintag finns tillgängligt för ett ännu bättre resultat. 

 - Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum, stall, om-
klädningsrum som i krypgrunder.  

 - Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mik-
rober, gaser, mögel och svampsporer. 

 - I aggregatet sitter ett joniseringsrör som har en driftslängd 
på ca 9000 driftstimmar. 

 - Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr 
per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör 
utrustningen och byter rör vid behov.

Installationsanvisning:

1. Ta varsamt bort emballaget. Kontrollera att aggregatet är 
anpassat för 230 V. 

2. Lossa / Ta bort de 2 skruvarna på kåpans utsida. 

3. Ta varsamt bort emballaget runt röret. 

4. Kontrollera att joniseringsröret inte är skadat. 

5. Montera bottenplattan på lämplig plats. Företrädesvis nära 
tilluften. 

6. Skruva fast elektronröret i transformatorn. Se till att jordstick-
orna har kontakt med ytternätet på röret. 

7. Ställ effektreglaget på steg 1. 

8. Montera tillbaka kåpan och skruva på de 2 skruvarna. 

9. Anslut 230 V sladden i aggregatet. 

10. Sätt i stickproppen i ett jordat vägguttag. 

11. Vänta 2 dagar, finns odören kvar - öka ett steg på  
effektreglaget

Beställningskod

WRU 200 Soprumsaggregat

Varning! Joniseringsrören alstrar upp till 3000 volt när de är inkop-
plade.
Anslut EJ aggregatet innan installationen är slutförd. Bryt alltid 
strömmen genom att dra ur stickproppen innan service och 
rengöring utföres på aggregatet.
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Soprumsaggregat WRU 200

Vi reserverar oss för eventuella fel i manualen/databladet och förbehåller oss rätten till produktförbättringar,  som kan påverkan innehållet i manualen/databladet, utan föregående avisering.

Underhåll och service
Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att AP eller en av våra återförsäljare en till två ggr
per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utsrustningen och byter rör vid behov.
20% rabatt på servicekostnad vid löpande 3-årsavtal.

Kontroll av joniseringsrören:

1. Innan service och rengöring utföres, bryt strömmen genom att dra ur stickproppen.

2. Montera ned aggregatet.

3. Skruva loss joniseringsrören.

4. Dra försiktigt av metallstrumpan, torka av glaset med blöt trasa. Torka sedan rören torra med torr trasa.

5. Trä förstiktigt på metallstrumpan.

6. Skruva tillbaka rören.

7. Montera tillbaka aggregatet.

8. Sätt i stickproppen och kontrollera att det fungerar som det ska - ett svagt surrande ljud och en svag jonisering-

slukt skall kännas.

För att erhålla optimal funktion bör röret rengöras var sjätte månad och bytas en gång per år.
För att beställa rör kontakta Automatikprodukter på telefon 031-287202 eller mail: ewert@automatikprodukter.se

Serviceavtal
Serviceavtal kan tecknas vilket innebär att vi två ggr per år kommer förbi och kontrollerar utrusningens funk-
tionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

Felsökning
1. Kontrollera säkringen vid anslutningen, T315mA, 250 V.
2. Undersök så att joniseringröret inte är skadat.
3. Kontakta din närmaste återförsäljare eller Automatikprodukter på telefon 031-287202.


