NOSTOP förrådsutmatare
Monteringsanvisning för bottensektioner
Lidani NOSTOP förrådsutmatare är framtagen för att ge full kontroll över bulkförråd och matningssystem.
Med sin patenterade botten konstruktion är förrådets utmatare alltid helt åtkomlig och rensningsbar via
skyddslocken, även när förrådet är helt fullt med pellet.
Utmatningssystemet är försedd med egen motor och styrautomatik och kan därför kombineras med både skruv och
luftmatningssystem för vidarematning av pellet till brännaren.
Förrådsbotten är gjord i staplingsbara sektioner och konstruerade så att förrådets längd och bredd helt kan anpassas till
befintliga utrymmen så att dessa kan utnyttjas maximalt.
Följ instruktionerna och kontrollera att erhållen leverans är komplett
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NOSTOP förrådsutmatare
Omlastningslådan kan monteras på både höger och vänster sida och vidare
matning med luft eller skruv kan ske åt höger-vänster-framåt och bakåt

Styrautomatik

Stödben höger

Stödben vänster

Omlastningslåda

Stödben
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Bottensektioner
Lockplåt
Stödben standard
Stödben Högergavel
Stödben Vänstergavel
Gavelplåt 1+2
Gavelplåt drivenhet
Drivenhet
Anpassad kedjelängd med
medbringare
51st Mutter M6
9st Skruv M6x50
14st Skruv M6x25
2st V plåtar 250 alt 500
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Bild 2 Montering av kedjebult
Montera 3 st kedjebult i varje bottenplåt så att flänsdelen på muttern sitter vänd mot plåten

Kedjebult
Mutter
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Bild 3 Montering av bottensektion
Montera lådlocket och bottenplåten och fäst med en mutter på mitten.

Mutter M6
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Bild 4 Montering av bottenlåda
Placera Gavelplåt Höger på källargolvet.
Ta den färdiga bottensektionen och montera den på gavelplåten
Montera rakt och lås fast konstruktionen med 4 st. M6 muttrar

Bottensektion

M6 mutter på
nitskruvar
Gavelplåt Höger
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Bild 5 Montering av bottenlåda

Fortsätt med att montera Stödben Standard på bottensektionen

Stödben standard
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Bild 6 Montering av bottenlåda
Fortsätt att montera bottensektionerna och
Stödbenen enl. tidigare anvisningar.

Stödben Vänstergavel

Montera alltid bottenlådan stående
så länge höjden till taket medger detta.
När höjden är begränsande monteras
delsektioner stående varefter dessa
slutmonteras liggande.

Bottensektion

Lägg ner bottenlådan innan
Drivenheten och omlastningslådan
monteras

Stödben Standard
Bottensektion
Stödben Standard
Bottensektion
Stödben Högergavel
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Montering av drivenheten
Montera drivenheten på bottenlådans högra eller
vänstra gavelplåt
Montera gejderplåten så att kedjan styrs uppåt in i
bottenlådan. Lossa nedre muttrarna A på
motorskruvarna och fäst gejderplåten på bägge sidor.
Montera kedjan över kedjehjulet
Montera gavelplåten

Gejderplåt
A
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Omlastningslådan
Omlastningslåda höger eller vänster
2

1

3

1 Vändaxel A med kedjeavskrapare B är
förmonterade
2 Montera omlastningslåda på bottenlådans
högra eller vänstra gavelplåt

A

B

3 Montera elektronikplåt med styrenhet på skruvar
4 Montera kedjan mellan stoppringarna C så att
kedjeavskraparen B kläms mellan kedjorna
5 Spänn upp kedjan och och lås fast vändaxeln i
bägge ändar
C

4 Övre gavelplåten monteras när kedjan monterats

10

Montering av kedja med medbringare
Kedjan levereras i rätt längd anpassad till antal bottensektioner. För att underlätta
monteringen av kedjan är denna inte i hopsatt. Vändaxeln skall vara i inskjutet läge.
Trä in kedjan enligt bilden nedan så att den övre kedjan vilar på kedjebulten och så att kedjans
medringare släpar mot bottenlådans plåt. Montera därefter ihop ändarna med kedjelåset.
Spänn upp kedjan genom att sträcka vändaxeln och lås fast den i bägge ändar
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Efterkontroll av montering
Efter att bottenlådan placerats i rätt läge på golvet kontrolleras följande:
Bottenlådan skall i hela sin längd och tvärled vara vågrät och alla stödben skall
ligga an mot golvet.
Om golvet är ojämnt utgår man från högsta punkten och därefter måste övriga stödben
justeras upp med mellanlägg.
K
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Skarvarna mellan bottensektionernas nedren del skall ligga dikt ihop utan mellanrum .
Om ej så lossa M 6 skruvarna och efterjustera
t sektionerna.
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