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2020 ventilatsiooniseade
Tuppa
sisenev õhk

Väliskate ja
värskeõhutoru
Sujuvalt reguleeritav
küttekeha

Peenfilter F5

Väljast tulev
värske õhk
Korpus
MDF-plaat

Ventilaator 27dB(A)

Renoveerimiseks!
korterid
majutushooned
bürood

Kui toru ja väliskate on
paigaldatud,
kinnitatakse
paigalduskorpus
seinale. Suurema
augu puhul võib
kasutada põhjaplaati.

Seade surutakse
paigalduskorpusesse
nii et ta jääks tihedalt
vastu seina, eraldi
ühendust välistoruga ei
ole vaja. Elektriline
ühendus teostatakse
kas kruviliidesega või
pistikuga.

Peenfiter puhastab
õhku nii toa- kui ka
õietolmust ja
vahetatakse vähemalt
kord aastas. Filtri
vahetuseks võetakse
seade seinalt ja filter
vahetatakse seadme
tagakülje kaudu.

Paigalduseks
vajaminevad
materjalid: väliskate,
värskeõhu-toru,
paigalduskorpus ja
alusplaat.

Paigaldusjuhis
Seade paigaldatakse kuiva ja sooja siseruumi. Seade paigaldatakse tavaliselt välisseina ülaossa, näiteks akna kõrvale.
Kontrolli, et õhk saaks voolata toast ukseava või õhuresti kaudu välja. Värskeõhutorule tehakse auk läbimõõduga
80...125mm. Avasse paigaldatav toru peab olema väikse kaldega väljapoole. Välisseinale pannakse väliskate. Värskeõhu
toru tihendatakse toapoolt. Kinnita paigalduskorpus seinale ja suru seade korpuse külge.

Kasutusjuhis
Ühenda toitekaabel elektrivõrku. Kui toitejuhe on ühendatud, käivitub ventilaator valitud kiirusel. Toitekaablil on juhtpaneel.
Lülitist “soojendus” võid lülitada õhusoojenduse sisse/välja. Lülitist “ventilaator” saab lülitada ventilaatori kiirust täiele või poolele
kiirusele. Õhusoojendus hoitakse sees ainult juhtudel kui on tunda tuuletõmbust. Ventilaatori kiirus valitakse vastavalt
vajadusele. Soojenduselemendile on vajalik retsirkulatsiooni reguleerimine. Lisades retsirkulatsiooni, säästetakse rohkem
energiat.

Hooldus
Eemalda toitejuhe pistikupesast. Võta seade seinalt. Filter eemaldatakse tagantkaudu. Uus filter surutakse vastu tihendeid.
Filter vahetatakse 1-2 korda aastas.
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õhuvool 12/10 dm /s *
soojendusvõimsus 20...900 W
müratase 32/27dB(A)
peenfilter F5 (F7)
valgeks värvitud MDF-plaat korpus
elektriühendus 4,0 A / 230 V
5m-ne toitejuhe, maanduseta pistik

121

3

* mõõdetud 10 Pa alarõhu juures
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Ava
värskeõhutorule
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