Manuál k v tracímu klapce Air-Box Comfort
Úvod

Obsah balení
V trací klapka .......................................................................................................................................................................... 1 ks
T sn ní 350 mm ...................................................................................................................................................................... 2 ks
Samo- ezné šrouby .................................................................................................................................................................. 3 ks

Technická specifikace
Propustnost vzduchu p i P = 10Pa ....................................................................................................................... až 31 m3/hod *
Celkové rozm ry v tracího systému (D x Š x V) .................................................................................. 350 x 42,5 x 8,5/20,5 mm
Barva ......................................................................................................................... bílá / hn dá RAL 8017 / antracit RAL 7016
Materiál ......................................................................................................................................................................... ABS, PVC
Montáž ...................................................................................................................... na horní stran k ídla okna (bez frézování)
Nastavení pr toku vzduchu ........................................................................................................................................... manuální
* v závislosti na mí e pootev ení v trací klapky

Ovládání
V trací klapka má n kolik provozních režim . Pohybem rukojeti m žete otev ít nebo uzav ít v trací klapku. Pohybem
rukojeti do koncové polohy vpravo zajistíte maximální objem proud ní vzduchu do místnosti.
Chcete-li v trací klapku uzav ít, posu te rukoje do koncové polohy vlevo. Pozor: Tento režim uzav ení klapky se používá ve
výjime ných p ípadech, kdy chcete nap íklad zabránit vniknutí kou e, nep íjemného zápachu apod. do místnosti.
Pohyb rukojeti klapky mezi polohami min a max zajiš uje plynulé ovládání propustnosti vzduchu,, což vám umož uje zvolit
optimální provozní režim.

Koncová poloha vlevo je technologická a používá se pouze v p ípad údržby ventila ní klapky. Aby se zabránilo poškození
v trací klapky, nedoporu uje se jí demontovat a vyvíjet nadm rné úsilí p i úpravách provozních režim .

Je-li rukoje v koncové pozici vlevo, není dovoleno zavírat k ídlo okna, na kterém je v trací klapka namontována.
Mohlo by to poškodit v trací klapku. Nedoporu uje se zavírat v trací klapku. Narušilo by to vým nu vzduchu v
místnosti, což by mohlo vést ke zvýšení relativní vlhkosti, kondenzaci a v následku toho ke vzniku plísní nebo k
námraze v trací klapky b hem zimního období.

Údržba
Pokud je v trací klapka zne išt ná, m žete ji ot ít had íkem navlh eným mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpoušt dla,
benzín nebo jiné chemikálie.
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