Predĺženie EXT100
Predĺženie pre HR 100 W alebo HR 30 W sa používa pri hrúbke steny od 280 do 500 mm. Predĺženie sa dodáva s
namontovanou vonkajšou žalúziovou mriežkou z plastu ABS, ktorá zároveň tvorí límec presahujúci o 15 mm,
začisťujúci po inštalácii okolia otvoru a slúžiaci k utesnenie otvoru pomocou vode odolného tmelu.
Plastová prepážka sa dodáva spoločne s predĺžením EXT100 a je
potrebné ju skrátiť tak, aby po celej svojej dĺžke zaisťovala oddelenie
privádzaného čerstvého vzduchu od odvádzaného znečisteného.

INŠTALÁCIA
1. Vyrežte v stene otvor 245 mm široký a 165 mm vysoký pre umiestnenie jednotky HR100W či HR30W a predĺženie
(otvor je o 5 mm väčší ako pre jednotku HR100 samotnú).
2. Demontujte z predĺženia mriežku, všimnite si, ako je namontovaná.
3. Z vnútornej strany zasuňte do otvoru jednotku
HR100W (HR30W) a z vonkajšej strany predĺženie.
Zasuňte jednotky do seba tak, aby príruba na jednotke
bola v rovine s vnútornou stenou a okraj predĺženia v
rovine s vonkajšou stenou. Zostavu vyrovnajte tak, aby
mala súvislý sklon asi 1° smerom von.
4. Odmerajte vzdialenosť od zadnej časti jednotky HR
ku koncu predĺženia.
5. Na túto dĺžku skráťte deliacu priečku. Deliaca
priečka musí tesne dosadať medzi zadnou časťou
jednotky HR a vonkajší límec predĺženia.
6. Pripojte elektrické vedenie podľa návodu k montáži
jednotky.
7. Uistite sa, že zostava má sklon smerom von a ak je
požadovaná pevnejšia montáž, priskrutkujte v tejto
polohe predĺženie pomocou vrutov a hmoždiniek.
8. Zasuňte na miesto deliacu priečku a fixujte ju k
zadnému dielu jednotky HR pomocou priloženého
samolepiaceho prúžku. Uistite sa, že deliaca priečka je
uprostred a rovno a že medzi oboma kanálmi nie sú
žiadne medzery. Prípadné netesnosti zalepte lepiacou
páskou.
9. Pomocou priložených skrutiek priskrutkujte na
miesto vonkajšiu mriežku. Zároveň vytvorte
vodeodolné tesnenie medzi límcom vonkajšej mriežky
a povrchom vonkajšej steny pomocou silikónového či
iného vhodného tmelu.
10. Dokončite inštaláciu podľa pokynov v Návode na
montáž HR 100 W/HR 30 W.
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