Paigaldamise-INFO
Oluline paigaldusinformatsioon
eluruumide kontrollitud
soojustagastusega ventilatsiooniks
Soojustagastusega detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemi tüüp e2 paigaldamine
Tähelepanu:

Soojustagastusega detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemi tüüp e2 töötab ainult
paarides vastastikuse käituse korral. Paigaldage juhtelemendi kohta minimaalselt 1 paar ja
maksimaalselt 2 paari!

Positsioon

ilma soojusisolatsioonita välisseinte korral

Toru

EG: lagi
DG: horisontaalne tala

sees

väljas

Soojusisolatsiooniga välisseinte korral

Toru 9/R 160 (∅ x L: 160 x 500 mm) ava peaks
akna kõrval olema teostatud ülevalpool näidatud
joonise põhjal. Täpsed andmed positsiooni kohta
on märgitud põhiplaanis.

Toru 9/R 160 paigaldatakse seina sisse üldehituse
käigus. Toru augu puurimiseks tuleb kasutada 162 mm
läbimõõduga kroonpuuri. Jälgige, et välisseina suunas
tekiks väikene, u 3 mm kallak. Saagige toru peene
saega õigele pikkusele. Toru peab nii sees kui ka
väljas olema tasa krohvi kihiga.

Juhtmete paigaldamine ja ühendamine vooluvõrku
Juhtimine
Seade 1
Õhu välja
juhtimine ja
pealevool

Seade 2
Õhu
pealevool ja
ära juhtimine

Lüliti Sead(m)e(d)1
5/WE
Ab/Zu
(eest
vaade)

Sead(m)e(d)2
Ab/Zu

Jagaja karp
horisontaalselt

Lõigake ka kanalid
kaablite jaoks
Lüliti ja juhtimine
Sälgud ainult
neisse nelja
toru alasse

Võrgukaabel

Lüliti ja juhtimine

vertikaalselt

Väline võre

Sisemine kinnitus
Kruvidega haagid

Lülitus

Lüliti

süvistatav
harukarp
Ø 70 mm;
95 mm
sügav

Lüliti ja juhtseade paigaldatakse
komplektiga kaasas olevasse
süvistatavasse harukarpi.

Ülevooluavad:

Pärast välisseina krohvimist kinnitatakse
välisseinas asuva ava ette võre.

Pärast soojusvaheti paigaldamist ja
ühendamist torru paigaldage filtriga
sisemine kate. Jätke sisemine kate avatud
asendisse.

Ventilatsiooni toimimiseks tuleb kõigi uksed varustada õhuavadega, enamasti piisab
ukselehe u 1,0 cm mahalõikamisest. Seevastu välisuks ja teised mitte köetavatesse
ruumidesse viivad uksed peaksid olema tihedalt suletud.
Täpsemat informatsiooni õhutusavade kohta leiate maja plaanist.

Palun jälgige meie toodetega kaasas olevat detailset paigaldusjuhendit.

Silvento tüüpi ventilatsioonisüsteemi paigaldamine
Süvistatav karp 3/UP-AS 17,5 koos ventilaatoriga V 30/60

Positsioon
min

EG: lagi
DG: horisontaalne tala

Süvistatava karbi 3/UP-AS17,5 ava
(H x B : 270 x 270 mm) luuakse
vastavalt kõrval olevale joonisele.
Täpse informatsiooni positsiooni
kohta leiate põhiplaanist

Elektriühendus

Süvistatav karp paigaldatakse ehituse ajal seina 5 mm üleseismisega (krohvikihi
paksus). Pärast tagasilöögiklapiga väljapuhumisava suunamist paigaldatakse toru
korpuse külge ja lõigatakse krohvi pinnaga tasaseks. Pärast elektriühenduse
vedamist kinnitage ventilaator kruvidega korpuse külge.

Ühendusskeem

Skeem „b“

Skeem „a“

DIP-lüliti asend
intervallkäituse
jaoks:

Paigaldage kaabel
võrguühendusklemmidele
vastavalt ühendusskeemile.

Õhu väljavooluhulk
30 m³/h
SISSE/VÄLJA

ON

Viivitusega järeljooksev väljuv õhuhulk 30m³/h:
Õhu (30m³/h) väljaviimiseks vannitoast soovitame lisaks kasutada
järeltöötamismoodulit (5/ZII). Pärast kasutamist ventileerib
ventilaator (lüliti manuaalne vajutamine) veel 15 min. ja puhub
aktiveeritud intervalllülituse korral sõltumata kasutamisest iga nelja
tunni tagant välja 15m³ õhku. Režiim peaks takistama niiskuskahjude teket (lülitusskeem „a“) Lüliti manuaalsest lülitamisest võib
ka loobuda, vt skeem „b“ aktiveeritud intervalllülituse korral.

Välisvõre 1/RW 145

Sisemine kate 2/S
Krohv

Väline võre paigaldatakse toru otsa nii, et võre lamellid
näitaksid allapoole. Lisavõred (teised värvitoonid) tellimisel.

Paigaldage katteraam ventilaatori korpuse külge
kolme kaasas oleva kruviga. Selleks murdke välja kolm
„UP“ märgistusega murdekohta. Kinnitage disainkate
katteraami külge. Seina tihend peab olema tugevalt
vastu seina.

Palun jälgige meie toodetega kaasas olevat detailset paigaldusjuhendit.
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