Návod na instalaci venkovní mřížky V-230x240
Tento návod je platný pouze s návodem na instalaci a obsluhu větracího systému iV-Smart+ nebo iV14-Zero.
Na tento dokument se vztahují všechna zákonná a bezpečností upozornění uvedená v návodu na obsluhu a
instalaci větracího systému iV-Smart+ nebo iV14-Zero, a to bez omezení.

Popis produktu:
Venkovní mřížka V-230x240 je možným doplňkem větracího systému iV-Smart+ nebo iV14-Zero. Je
alternativním ukončením větracího systému a lze ji použít místo venkovního krytu Flex nebo Flex Zero.

Technická data:
Čelní pohled na venkovní mřížku V-230x240

Rozměry venkovní mřížky V-230x240

Obrázek 1: Pohled a rozměry venkovní mřížky V-230x240

Obsah dodávky:
• Venkovní

mřížka V-230x240, bílá RAL 9016 – objednací číslo 1508-0117
Venkovní mřížka V-230x240, šedivá RAL9006 – objednací číslo 1508-0118
• Montážní sada (včetně šroubů, hmoždinek, dorazové pásky do stavební průchodky a těsnící pásky)
• Návod na instalaci – objednací číslo 5030-0004

Instrukce k instalaci
• Dbejte na to, aby při instalaci přečnívala stavební průchodka z venkovní strany maximálně 5 mm
přes fasádu.
• Venkovní mřížku instalujte až po úplném zakončení prací na venkovní zdi a fasádě a jejím úplném
zatvrdnutí, vyvarujete se tak jejímu případnému poškození.
• Před instalací nalepte na venkovní mřížku těsnící pásku.
• Před instalací venkovní mřížky doporučujeme nanést na plochy, které mohou být ohroženy vznikem
vodních řas biocidní repelentní vodu na omítky (poraďte se se svým projektantem).
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Instalace
Vodováha, vrtačka, vrták o průměru 8 mm, šroubovák, těsnící páska, hmoždinky.

Řiďte se dle pokynů na instalaci uvedených v návodu na instalaci a obsluhu větrací jednotky
iV-Smart+ nebo iV14-Zero až do kapitoly instalace venkovního krytu.
Dbejte na to, aby přesah stavební průchodky z venkovní strany přes fasádu činil maximálně 5 mm
(místo 10 mm uvedených v návodu na instalaci větrací jednotky iV-Smart+ nebo iV14-Zero).
Dále se při instalaci řiďte níže popsaným postupem:
Instalační kroky:
Krok 1: opatření venkovní mřížky těsnící páskou
Na straně, která bude přiléhat k fasádě, oblepte venkovní
mřížku V-230x240 kolem dokola těsnicí páskou
(viz obrázek 2.).
Dbejte na to, aby se ve spodní části mřížky páska nedotýkala
na vytvořila cca 10 mm mezeru.
Dbejte na to, aby otvory pro šrouby, které přichycují mřížku
k fasádě, nebyly přelepeny těsnící páskou.
Dodaná těsnící páska je schopna vyplnit nerovnosti pod
mřížkou až do 3 mm. Při větších nerovnostech na fasádě,
doporučujeme zakoupení těsnicí pásky s roztažností
10 – 15 mm.
Obrázek 2: venkovní mřížka s těsnící páskou
Krok 2: umístění venkovní mřížky
Přiložte venkovní mřížku na venkovní zeď tak, aby byla stavební průchodka zcela zakryta.
Srovnejte venkovní mřížku V-230x240 pomocí vodováhy.
Označte si otvory pro vrtání.
Krok 3: instalace venkovní mřížky
Dle vyznačení vyvrtejte otvory o Ø 8 mm.
Do otvorů vsaďte hmoždinky a přišroubujte venkovní mřížku na fasádu pomocí šroubů.
Dbejte na to, aby otvory v lamelách směřovaly dolů a ven od budovy (viz obrázek 1. čelní pohled na
venkovní mřížku V-230x240). Také se ujistěte, že jsou šrouby pevně dotažené.
➢ Nainstalovali jste venkovní mřížku.
Krok 4: instalace zásuvného modulu
Pokračujte instalací zásuvného modulu, jak je popsána v návodu na instalaci a obsluhu větracího
přístroje iV-Smart+ nebo iV14-Zero.
Verze k 10/2016.
Technické změny vyhrazeny!
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