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INSTRUKCJA MONTAŻU

Przedstawione niżej informacje należy traktować jako wskazówki – sposób montażu może się różnić
w zależności od konstrukcji domu. Zawsze należy postępować według zasad BHP i sztuki budowlanej.
Instalacja przyłącza centralnego/bocznego
Wariant 1: Przyłącze centralne
1 Odkręć pokrywę skrzynki rozdzielczej z
pożądanej strony w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdejmij
pokrywę. Zwróć uwagę z której strony
znajdują się uchwyty montażowe skrzynki.
Sprawdź czy uszczelka znajduje się na
swoim miejscu.
1

2 Przygotuj przyłącze centralne (sprzedawane
osobno) poprzez docięcie króćca do
wymaganej średnicy rury w oznaczonym
wgłębieniem miejscu. Dla rury 125 mm
cięcie jest zbędne.

2

Montaż podejścia pod rury
nawiewne / wywiewne
Wariant 2: Przyłącze boczne
3 Do gniazda powstałego po zdjęciu
pokrywy włóż przyłącze centralne. Upewnij
się, że przyłącze poprawnie weszło do
wnętrza skrzynki i przekręć je zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do oporu.
Gotowe!
3

2

1 Zdemontuj moduł 3x75 ze skrzynki
rozdzielczej podważając palcami listki
zatrzasków znajdujące się z obu stron
modułu.
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2 Przygotuj przyłącze boczne (sprzedawane
osobno) poprzez przycięcie króćca w
oznaczonym wgłębieniem miejscu aby
uzyskać możliwość podłączenia rury 125mm.
Dla rury 160mm cięcie jest zbędne.

2

3 Sprawdź czy uszczelka w gnieździe jest
poprawnie ułożona, jeśli nie, popraw
uszczelkę. Jeżeli zauważysz, że uszczelka
uległa uszkodzeniu skontaktuj się z
dystrybutorem w celu wymiany.

3

Montaż rury nawiewnej/wywiewnej do
skrzynki
4 Na powstałe gniazdo eliptyczne nałożyć
przyłącze boczne zwracając uwagę na
poprawne zapięcie zatrzasków. Gotowe!
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1 Na przygotowane przyłącze centralne
lub boczne nałóż rurę nawiewną lub
wywiewną połączoną z rekuperatorem.
Niezależnie od zastosowanego
rodzaju rury przymocuj ją do przyłącza
centralnego bądź bocznego w trwały
sposób. Szczelność zapewnia uszczelka
założona na podejściu.
1

3
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ŁĄCZENIE SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH

Skrzynki rozdzielcze można łączyć ze sobą poziomo lub w piononie za pośrednictwem
łączników, gdy wymagana jest większa liczba króćców niż 10 dostępnych w
podstawowym wariancie.
Wariant 1: Łączenie skrzynek poziomo
1 Zdemontuj moduł 3x75 ze skrzynki
rozdzielczej podważając palcami listki
zatrzasków znajdujące się z obu stron
modułu. Powtórz dla drugiej skrzynki.

1

3 Na powstałe gniazdo eliptyczne pierwszej
ze skrzynek nałóż łącznik poziomy
zwracając uwagę na poprawne zapięcie
zatrzasków.
3

4

2 Sprawdź czy uszczelki w gniazdach obu
skrzynek są poprawnie ułożone. Jeśli nie,
popraw uszczelki. Jeżeli zauważysz, że
któraś z uszczelek uległa uszkodzeniu
skontaktuj się z dystrybutorem w celu
wymiany.

2

4 Włóż drugą ze skrzynek w łącznik poziomy.
Gotowe!
W razie potrzeby można łączyć ze sobą
więcej skrzynek.
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Wariant 2: Łączenie skrzynek pionowo
1 Odkręć pokrywę ze skrzynki rozdzielczej w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, następnie zdejmij pokrywę. Sprawdź
czy uszczelka znajduje się na swoim miejscu.
Powtórz dla drugiej ze skrzynek. Zwróć
uwagę, z której strony znajdują się uchwyty
montażowe skrzynek.
1

3 Na łącznik nałóż drugą ze skrzynek i obróć
ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
3
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2 Do odsłoniętego gniazda dolnej skrzynki
włóż łącznik pionowy. Upewnij się, że
łącznik poprawnie wszedł do wnętrza
skrzynki i przekręć go do oporu zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.

2

4

Gotowe! Skrzynki można dowolnie
ustawiać względem siebie, w zależności
od potrzeb.

4
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MONTAŻ RURY I PROWADZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
1

Przytnij rurę do wymaganej długości. Cięcie
musi być wykonane pod kątem prostym,
między karbami. Rura musi być przycięta
równo, bez zadziorów. Usuń wióry
po cięciu z wnętrza rury.

1

3 Załóż uszczelkę na pierwszy karb rury.

3
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2 Obróć pierścień montażowy skrzynki
rozdzielczej do pozycji otwartej, wyjmij
zaślepkę i zdejmij z niej uszczelkę.
Następnie obróć pierścień do pozycji
wyjściowej „Locked”.
2

4 Wsuń do oporu rurę w puste gniazdo
skrzynki rozdzielczej. Przy poprawnym
montażu pierścień montażowy będzie
przylegał do powierzchni gniazda.
UWAGA: Powstałe połączenie jest szczelne
i nie wymaga stosowania dodatkowych
środków uszczelniających. Wszystkie
niewykorzystane gniazda skrzynki
rozdzielczej muszą pozostać zaślepione.
4
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5 Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia rury z
gniazda obróć pierścień montażowy w
gnieździe do pozycji otwartej
i wysuń rurę.
54

6 Na czas prac budowlanych zaślep wolny
koniec rury aby zabezpieczyć system przed
zanieczyszczeniami.

6

7 Rury mocuj do powierzchni za pomocą
taśmy metalowej co 1-1,5 m oraz
bezpośrednio za i przed łącznikiem, przy
skrzynce rozprężnej i rozdzielczej.
7

1 - 1,5m
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SKRZYNKA ROZPRĘŻNA
Skrzynka rozprężna jest dostarczana fabrycznie zmontowana. Skrzynki rozprężne
wyposażone są w obracane skrzydełka montażowe pozwalające na montaż zarówno
na stropie w warstwie izolacji pod jastrychem jak i w su cie podwieszanym.
1 Wybierz miejsce montażu skrzynki
rozprężnej. Skrzynka powinna być
umieszczona w odległości minimum
350 mm od ściany. Średnica otworu pod
anemostat powinna wynosić minimum
135 mm.
1

Odkręć śruby regulacyjne i wyciągnij
skrzydełka.
Ustaw je w pożądanej pozycji, zależnej od
rodzaju i montażu i wyreguluj wysokość
za pomocą śruby regulacyjnej. Uwaga: W
przypadku montażu na stropie wykonaj
najpierw przebicia przez strop.

1i3

2

minimum 350 mm

minimum 350 mm

4 Przymocuj stabilnie skrzynkę do podłoża
za pomocą np. wkrętów korzystając z
otworów w skrzydełkach. Średnica otworu
w skrzydełkach wynosi 5,3 mm.
3
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5 Wyciągnij zaślepkę z gniazda, załóż
uszczelkę na pierwszy karb rury i włóż
uszczelkę do gniazda. Upewnij się, że
pierścień jest w pozycji „Locked”. Montując
dwie rury, użyj dwóch skrajnych gniazd,
jedną - środkowego. Niewykorzystane
gniazda pozostaw zaślepione.
5

6 Przytnij podejście pod anemostat pod
kątem prostym, równo z powierzchnią
su tu. Na czas prac budowlanych włóż
zaślepkę do powstałego otworu.

6

7 Po zakończeniu prac budowlanych włóż
anemostaty do przygotowanych podejść.
7
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