
UNICO 8,5 - 11 HE / HP 

 

 

 



Stap 1:

Kleef de mal tegen de muur

Opmerkingen
1.    Zorg dat de mal mooi recht en vlak hangt

2.    Verzeker u ervan dat er geen obstructies 
in de weg zitten 

3.    Hou rekening met de voorgeschreven 
afstanden tot de wand, vloer of plafond 

4. Voorzie een stekkerdoos 
op max 1 meter van de unit 

5. Verzeker u ervan dat de unit tegen een 
buitenmuur hangt en er geen obstructies 
aan de buitenmuur aanwezig zijn.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 2:

Boor gaten in de muur 

Opmerkingen
1.    Boor hulpgaten voor het boren van de aanzuig- 

en uitblaas gaten.

2.    Afhankelijk van de sterkte van de muur, 
boor een aantal gaten voor de ophangbeugel.

gaten voor de ophangbeugel

hulpgaten voor 
155 /158mm 
dia doorgangen

Gat voor de condenswater afvoer 

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 3:

Boor de muurdoorgangen

Opmerkingen
1. Boor de doorgangen, onder kleine dalende hoek naar  

buiten toe, gebruik makende van de hulpgaten

2.    LENNOX raadt een klokboor diameter 155mm aan. 
Eventueel diameter 158mm als alternatief.

3. Boor op laag toerental, schakel de boorhamer functie uit.

4. Boor de doorgangen met een constante druk.

5.    Boormachine op toeren laten  komen, alvorens te boren.

6.    Zorg dat de geleidingsboor gemonteerd is

7.    Voor een muur met binnen- en buitenmuur: 
boor eerst de binnenmuur, verwijder het materiaal 
uit de klokboor en boor dan de buitenmuur.

8.    Wegens gevaar voor vallende brokstukken, 
verzeker u ervan dan er zich geen personen, 

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren. 

 

 

 



Stap 4:

Verwijder het materiaal uit de klokboor

Opmerkingen
1. Soms is het nodig het materiaal uit de klokboor te kloppen.

2. Meestal komt het materiaal makkelijk los uit een stuk.

 

 
Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 5:

Reinig de gaten met een stofzuiger.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 6:

Boor het gat voor de condensafvoer(HP-model)

Opmerkingen
1.    Aanbevolen diameter 16mm. 

2. Diameter 25mm kan genomen worden indien er 
pvc buizen aangesloten worden om de condens  
af te voeren. 

3.    Boor het gat voor de condensafvoer onder 
dalende hoek naar buiten toe.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 7:

Bevestig de steunbeugel tegen de muur.

Opmerkingen
1. Maak gebruik van pluggen en de bijgeleverde schroeven.

2.    Kies het aantal bevestigingspunten voor de steunbeugel 
in functie van de sterkte van de muur.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

Optioneel fresh air kit beschikbaar. 
Een 3e doorvoer is noodzakelijk (130mm dia). 
Zie installatiehandleiding voor meer details.

 

 

 



Stap 8:

Zaag de PVC buizen op lengte.

Opmerkingen
1. Zaag de lengte van de PVC buizen 55mm korter 

dan de dikte van de muur zodoende er plaats is  
voor de montage van bijgeleverde muurroosters.

2.    Een van de buizen is voorgeïsoleerd, plaats deze  
in de rechter opening, isolatie naar de binnenkant.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 9:

Plaats het buitenrooster, buis en binnenflens

Opmerkingen
.

2.    Plaats de buizen en dicht af met sylicone

3.    Plaats de binnenflens en maak de riempjes of kettinkjes vast.

4.    Knip de riempjes of kettinkjes af op lengte.

5. Nagel of schroef de binnenflens vast aan de binnenmuur.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 Buitenrooster

Buis

Binnenflens

Rubberen riempjes     Muur bevestiging. 

 

 

 



Stap 10:

Controleer de positie van de buitenroosters

Opmerkingen
1. De buitenroosters dienen gemonteerd te worden aan 

een buitenmuur, deze foto is enkel een voorbeeld.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 11:

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 12:

Hang de unit op

Opmerkingen
1. De unico weegt ongeveer 45 kg. Het is aangeraden

de unit op te hangen met 2 personen.

2.    De eene zijde van de unit is zwaarder dan de andere,  
wegens de positie van de compressor.

3.    De unit kan ook hoog aan de wand geïnstalleerd worden.  
Hiervoor dient men de omkasting om te keren en een  
paar elektrische kabeltjes en connectors te verleggen. 

4. Hang de unit voorzichtig aan de beugel en verzeker u 
ervan dat de condensafvoer goed gemonteerd is (HP versie)  

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 



Stap 13:

Plug and Play!

Opmerkingen
1.    Gebruik de afstandsbediening om de temperatuur 

en ventilatorsnelheid in te stellen.

2.    Lees aandachtig de gebruikershandleiding 
voor een gedetailleerde uitleg van de functies. 

 

 

 



Stap 14:

De omkasting demonteren

Opmerkingen
1.    Verwijder de plastic strips maak de schroefjes los. 

2.    De elektrische bedrading is makkelijk los te koppelen 
wat de toegang tot de unit vergemakkelijkt.

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.

 

 

 


	Text3: geparkeerde wagens of andere objecten zich langs de buitenzijde van de muur bevinden.
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