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 NL 3

ALGEMENE INFORMATIE

Dit is de montage-instructie voor de op de voorzijde aangegeven Novy-afzuigkap. De gebruiksaanwijzing is een apart 
boekje dat ook bij deze afzuigkap is meegeleverd. Lees deze instructies goed door voor de installatie en ingebruikname 
van de wandschouwkap. Het is aan te bevelen om de installatie uitsluitend te laten uitvoeren door één of meerdere 
bevoegde personen.

Neem de afzuigkap zorgvuldig uit de verpakking.

De afzuigkap dient toegepast te worden boven een kookplaat en/of domino’s en is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik.

Belangrijk voordat u gaat monteren
Op pagina 2 van deze montage-instructie vindt u de montagetekeningen. Voordat u gaat monteren, neem de volgende 
montagetips in acht:
• Voor het eenvoudiger monteren van de wandschouwkap wordt aangeraden dit met minimaal 2 personen uit te voeren.
• Controleer aan de hand van de tekening op pagina 2 of alle montagematerialen meegeleverd zijn.
• Positioneer het stopcontact zodanig dat deze achter de schachten van de wandschouw valt.
• Zorg dat het muur over voldoende draagkracht beschikt.
• De beschermfolie op het rvs kunt u voor montage verwijderen van de wandschouwkap of schachten. Pas op voor 

beschadigingen van het rvs.

INSTALLATIE

Volg de montage tekeningen op pagina 2.

Teken de verticale aslijn (V) van de damkap en de schouw. Advies montagehoogte met elektrische of keramische 
kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 600 - 750. Montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650-750. 
De waterpaslijn (W) wordt dus getekend op hoogte (h) + 110 mm van het werkvlak. Plaats het stopcontact (S) dicht 
bij de verticale aslijn.

Positioneer de bovenkant van de ophangbeugel (A) op de waterpaslijn (W).  En plaats het midden van de ophangbeugel 
op de verticale aslijn (V). Markeer en boor de gaten. Gebruik de pluggen (A) en schroef de ophangbeugel (B) zachtjes 
vast met bijgeleverde schroeven (C).

Positioneer de beugel waterpas. Fixeer de beugel door een derde gat te boren en zet de beugel vast met plug (A) en 
schroef (C). Controleer of alle schroeven goed zijn aangespannen.

Neem nu de bovenste beugel van de schouw (D) en hang die 10mm van het plafond centraal ten opzichte van de 
aslijn met behulp van schroeven (C) en pluggen (A).

Bevestig de hoekbeugel (E) boven op de dampkap met bijgeleverde schroeven (F). Schroef zachtjes aan. De uitlaatpijp 
(Q) dient nog gemonteerd te worden met schroeven (F), gebruik de dichtband (P) om de verbinding aan de rand af 
te dichten.

Haak de wandkap in de beugel (B). Blijf deze ondersteunen tot de dampkap bevestigd is aan de muur door middel 
van de hoekbeugel (E), pluggen (A) en schroeven (C). Zorg dat de dampkap centraal hangt ten opzichte van de 
verticale aslijn. Plaats de afstandshouder (G) 100 mm boven de hoekbeugel (E). Zorg dat de dampkap centraal hangt 
ten opzichte van de verticale aslijn. 

Plaats de afvoerbuis (I) op de uitlaatpijp met behulp van een klemring (J) 906-291 of aluminium tape 906-292. Meet 
de afstand X. En snij het bijgeleverde stuk isolatie op maat. Haal de filters (L) uit de dampkap en plaatst alvast de 
stekker (K) in het stopcontact.

Plaats de isolatie (M) rond de afvoerbuis (I). Bevestig de schouwen (N) op het aanzuiggedeelte.  Schroef de schouwen 
via de opvangbak onder de filters vast met bijgeleverde schroeven (F). Clips de schouw over de beugel (G). 

Trek de binnenste schouw uit tot tegen het plafond. Daarna de schouw vastmaken met behulp van 2 bijgeleverde 
inox schroeven (H).

MONTAGE MOTORUNIT OP AFSTAND

Bij de modellen 7155, 7175 en de 7055 wordt de motorunit op afstand van de afzuigkap gemonteerd. Er kan een keuze 
gemaakt worden tussen een binnenmotor, een gevelmotor voor buiten of een platdakmotor. Bij een gevelmotor dient de 
minimale afstand tussen de afzuigkap en de gevelmotor 5 meter te bedragen. De afzuigkap wordt op een stopcontact 
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met randaarde aangesloten. De elektrische verbinding tussen de afzuigkap en de motorunit gebeurt door middel van een 
6-polige stekerverbinding. Overige informatie vind u in de montage instructie van de betreffende motor.

INSTALLATIE VAN HET AFVOERKANAAL

Voor een optimale werking van de afzuigkap is het van belang om bij de installatie op de volgende punten te letten.

Bij gebruik van een rond afvoerkanaal:
• Gebruik gladde, onbrandbare buizen met een inwendige diameter die gelijk is aan de uitwendige diameter van de aan-

sluittuit van de afzuigkap. Voor de afzuigkap is een afvoerkanaal vereist van Ø150mm. Trek flexibele kanalen maximaal 
uit en snij deze op maat af.

• Verminder de afvoerdiameter niet. Dit zal de capaciteit doen verminderen en het geluidsniveau doen toenemen.
• Bij aansluiting op een kort afvoerkanaal kan het gewenst zijn in het kanaal een terugslagklep te monteren om windinval 

te voorkomen.
• Gebruik een slangklem of aluminiumtape voor luchtdichte verbindingen.
• Maak bij een afvoer door de buitengevel gebruik van het buitenmuurrooster.

Bij gebruik van een plat afvoerkanaal:
• Gebruik platte kanalen met afgeronde hoeken en luchtgeleiders in de bochten. Deze kanalen zijn verkrijgbaar bij Novy.

Algemeen:
• Maak het kanaal zo kort mogelijk en met zo min mogelijk bochten naar buiten.
• Vermijd haakse bochten. Maak gebruik van afgeronde bochten voor een goede luchtgeleiding.
• Bij een afvoer door de buitengevel, via een spouwmuur, dient er op gelet te worden dat het afvoerkanaal de spouw 

volledig overbrugt en iets afloopt naar de buitenzijde.
• Maak bij een afvoer via het dak gebruik van een dubbelwandige dakdoorvoer met voldoende doorlaat.
• Nooit aansluiten op een rookgasafvoerkanaal.
• Zorg voor voldoende luchttoevoer. Het aanvoeren van verse lucht kan geschieden door een raam of een buitendeur 

enigszins te openen of door een toevoerrooster aan te brengen.
• Voor een luchtdichte afsluiting gebruik de meegeleverde isolatieband (801-006).

ACCESSOIRES

Rugwandpaneel
De rugwandpanelen zijn verkrijgbaar in de hoogten 690mm en 750mm.

Verlengkabel
Bij het op afstand monteren van de motorunit kan het gewenst zijn een langere kabel tussen de afzuigkap en motor te 
plaatsen. De verlengkabel wordt gekoppeld aan de bestaande kabel. De verlengkabel heeft een lengte van 5 m.

Overige accessoires
- Slangklem instelbereik Ø60-215 mm 906291
- Aluminium tape rol à 50 m 906292
- Aluminium buitenmuurrooster voor Ø150 mm 906178
- Mechanisch buitenmuurrooster Ø150 mm 906419
- Terugslagklep Ø150 mm 906269
- RVS cleaner: onderhoudsmiddel voor het reinigen van het RVS 906060

Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, januari 2015


