
SERVISNÍ  INFORMACE

verze: Podokenní topidlo Beta

Koš výdechové sestavy nesmí být zapuštěn do zateplení. Příruba koše musí být až na fasádě.

  TYP VÝROBKU
Beta M, E, C
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nic ( o 20mm menší na výšku ), je nutné dokoupit i nový koš výdechové sestavy.
POZNÁMKA: V případě staršího provedení odtahového koše pro Beta 2 a 3 Mecha-

V případě dotazů kontaktujte oddělení Obchodně technických služeb.

Při montáži prodloužení výdechové části musí být topidlo vypnuto a uzavřen přívod plynu do topidla.
Není nutné odpojit vlastní topidlo od výdechové části v místnosti.
Síla stěny včetně zateplení nesmí přesáhnout 82cm, jinak negarantujeme správný chod topidla.

Prodloužení výdechu Beta (nap ř. při zateplení objektu)

Popis montáže prodloužení výdechové části Beta
 Upozorn ění:  Montáž musí provádět pouze řádně proškolený pracovník, který pak přebírá zodpovědnost za

správně provedenou instalaci.

 Sadu prodloužení výdechu Beta pro sílu zateplení max. 20cm je možné zakoupit v našem skladu ND.
 Objednací číslo: 22 318 Sada prodloužení k výdechu Beta.
 Sada obsahuje: nástavec nasávací trubky φ 122mm, výdechovou trubku pro sílu zdi 82cm, přírubu koše,
                         spojovací materiál.

    nasávací roury. Nasuňte přírubu koše na 
 3. Nasuňte nástavec nasávací roury do původní  3a. Pokud je zateplení z hořlavého materiálu, je nutné použít

    nástavec nasávací roury a přišroubujte pomocí
    dvou vrutů s hmoždinkami proti vytržení.

       následující skladbu.

     Upozorn ění:  je nutné dodržet původní přesah výdechové roury, přes rouru nasávací !!!
 6. Spojte jedním šroubem M4 trubku výdechovou, nasávací a přírubu koše na horní straně do jedné sestavy.
 7. Nasaďte koš výdechu a zajistěte dvěma samořeznými šrouby do plechu

    délka původní výdechové roury + kompletní síla zateplení. 

 Postup
 1. Původní výdech komplet  2. Demontujte koš výdechu a přírubu koše z fasády, vysuňte

    stávající výdechovou rouru

 8. Zkontrolujte správnou funkci topidla a odtahového systému.

 4. Zkraťte novou výdechovou rouru ze strany, která p řijde nasunout do topidla  na délku:

 5. Nasuňte novou upravenou výdechovou rouru na hrdlo odtahu v topidle.


