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REM/TÄTNINGSBYTE Servicesats se sidan 36.

D E M O N T E R I N G

1.Lyft av rem från rotormotorn      , skruva loss jord-
kabeln (skruvmejsel PH2)     . Dra ur rotormo-
torn       och dra sedan isär elkontakten     .

2. Skruva loss skruven på vardera sidan om rotorn nn      
och lyft sedan ur hela rotorkassetten     .

3.Demontera borstlister på båda sidor om rotorn 2 st 
långa och 2 st korta med skruvmejsel.

4.Tag bort tape som håller rotortätningarna, 2 st 
på plats, och flytta in dem mot centrum av rotor.

5.Demontera insexskruvarna 2 st, som håller rotorn. 
Lyft ur rotorn.

M O N T E R I N G

1.Byt ut rotortätningarna och rotorremmen.
2.Montera rotorn med insexskruvar, distanser samt 

filttätningar.
3.Skjut ut rotortätningarna över kant på mellanvägg. 

Montera med ny tape.
4.Montera borstlister.
5.Skjut in rotorkassetten i aggregatet. Skruva tillbaka 

skruven på vardera sidan om rotorn.
6.Montera tillbaka rotormotorn och lyft på remmen 

på remskivan. 
7.Kontrollera funktion på fläktar och rotor innan 

locket stängs.
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SERVICE HERU ®70T/100TEC/160TEC/200TEC/250T/250TEC
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RENGÖRING/FILTERBYTE

• Bryt alltid strömmen och säkerställ att den ej kan 
kopplas in.

• Öppna locket genom att skruva ur skruvarna 
(skruvmejsel PH2).

• Filterbyte ska göras regelbundet. Vi rekommende-
rar minst 1 gång/år. Filtren ska aldrig rengöras med 
tryckluft eller dammsugas. Filtren tas ur genom att 
de dras rakt ur sina infästningsskenor. 
Vid byte av filter är det också lämpligt att kontrol-
lera om fläktarna är nedsmutsade. 

• Fläktarna tas ur efter att man har dragit isär snabb-
kontakterna och lossat skruven       . Sedan är 
det bara att lyfta fläkten rakt ut ur aggregatet. 

Skruva loss motorplattan från fläkthuset (de yttre 
skruvarna) och lyft ur motor med fläkthjul. 
Fläkthus och fläkthjul torkas vid behov rent med 
en fuktig trasa e.dyl. OBS! Akta balanseringsvikter 
på fläkthjulet. Aggregathuset torkas rent invändigt 
vid behov. 

• Rengöring av rotor: Ta loss rotormotorn genom att 
lyfta av remmen      från rotormotorn och skruva 
loss jordkabeln      . Dra ur rotormotorn      och dra 
sedan isär elkontakten      . Skruva loss skruven på 
vardera sidan om rotorn      och dra sedan ur hela 
rotorkassetten     . Rengör rotorn försiktigt med 
tryckluft eller rinnande vatten.
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(Visar högerutförande)


