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Positie Easy Aero
Bij 1 ventilator, plaats zoveel m

ogelijk in het m
idden

2

2

Positie Easy Aero
Bij 2 ventilatoren, plaats diagonaal gelijkm

atig verdeeld

321

> 500 mm

> 500 mm

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EASY AERO

Let op! Niet achter objecten plaatsen die de luchtstroom kunnen beïnvloeden. Denk aan zwaailamp, antenne en 
verstralers. Let op ribbels en oneffenheden in het dak. De Easy Aero kan ook onder een dakdrager geplaatst worden.  
Installeer de Easy Aero in dat geval altijd tussen de leggers i.p.v. onder de leggers.

NB: Het aantal benodigde ventilatoren is afhankelijk van de individuele situatie (M3, belading etc.). Vraag onze spe-
cialisten om advies.

PLAATSEN

Schroef de afdekkap aan de binnenzijde van 
het dak met de bijgeleverde schroeven. 
De dakventilator is gemonteerd: easy! 

BOREN

POSITIE EASY AERO

AFWERKEN

Plaats de schuimpakking aan de onderzijde 
van de Easy Aero en steek de buizen door 
de gaten met het rooster aan de voorzijde. 
Let op er dient altijd schuimpakking  
geplaatst te worden! De schuimpakking is se-
paraat verkrijgbaar in verschillende diktes; 
vraag onze specialisten om advies voor de 
juiste dikte. 

Voor de installatie van de Easy Aero 
Electric ga verder met stap 5 (zie andere 
zijde).

Teken de gaten af met de bijgeleverde boor-
mal en maak de gaten in het dak met een  
90 mm pons (op aanvraag leverbaar).

Bij één ventilator, plaats zoveel mogelijk in het midden van het dak, 
gemeten vanaf het tussenschot tot de achterklep of -deuren.

Bij twee ventilatoren, plaats diagonaal gelijkmatig verdeeld. Deel de 
ruimte in drie gelijke delen in lengte richting (gemeten vanaf het tus-
senschot tot achterklep of -deuren) en plaats de Easy Aero o /3 van 
voren en 1/3 van achteren en in de breedte op de helft van d elft 
diagonaal. De afstand van de voorste Easy Aero moet groter zijn dan 500 
mm t.o.v. de bolling van het dak.

Er is een speciale adapter verkrijgbaar 
voor toepassing  bij dakhemels.

https://www.businbedrijf.nl/
https://www.businbedrijf.nl/


INSTALLATIEVOORSCHRIFT EASY AERO ELECTRIC
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VERWIJDEREN BESTAANDE KAP EASY AERO ELECTRIC

RESULTAAT OPTIONEEL: LAMPJE MONTEREN

Check of het tussendeel en de kap van 
de Easy Aero Electric voorzien is van een 
schuimrand. Als deze los is bijgeleverd de 
schuimrand zelf aanbrengen op zowel het 
tussendeel als de kap.

Zet het tussendeel met de vier schroeven vast. 

Let op: Ventilator in de juiste richting plaatsen; 
aan de uitlaatzijde (achterzijde).

Kap Easy Aero module met de drie bijgele-
verde schroeven bevestigen.

Bedrading aansluiten (aansluitwijze af-
hankelijk van klantwens en mogelijkheden 
voertuig).

Schroef de lampjes vast en klik de afdek-
plaatjes erop.

Boor gaten op de aangegeven plaatsen aan 
de binnenzijde van de kap.

De dakventilator is gemonteerd: easy! 

Stap 4 is alleen bij monteren op een be-
staande Easy Aero. Deze afdekkap gebruik je 
namelijk alleen voor de mechanische versie. 
Het schuif gedeelte demonteren (los klikken).
Vier schroeven losmaken en afdekkap ver-
wijderen. 

Vingerbescherming (grill) en ventilator op 
de juiste wijze in de kap leggen (met pijl 
omhoog).

https://www.businbedrijf.nl/
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