Värskeõhuklapp 80/100

Pax värskeõhuklapid (freshklapid) 80/100 on saadaval käsitsi reguleeritavatena ja
automaatsed. Vaata allpool olevaid kirjeldusi.
Klapid on valmistatud valgest löögikindlast plastist ja need on hooldusvabad.
Klappide sisepind on kaetud spetsiaalse materjaliga mis takistab kondentsvee
tekkimist.
Pax värskeõhuklappe võib kasutada kõikjal ruumides.
Paigalduskoht
A.
Värskeõhuklapp tuleks paigaldada akna kohale, nt. magamistuppa,
elutuppa või kööki, jne, ruumid mis on suuremad kui 25m2, tuleks
paigaldada kaks klappi.
Montaaz
Värskeõhuklapp 100/80 on mõeldud kanalile, mille sisemõõt on 110/95mm. Kui
klapp ei kata seina ava (olemasolevale, läbimõõdult suuremale avale paigaldus),
tuleks kasutada lisa avakatte plaati (saadaval lisavarustusena).
Paigaldus uue kanali korral:
1.
Freesige klapi jaoks seina ava, min. läbimõõduga 110mm või 95mm.
2.
Lõigake ava seest väljapoole ja väljast vastu. Komplektiga kaasas 370mm
kanalitorud mida saab lühemaks lõigata. (lisavarustusena
pikendused).Tehke ava nii, et see oleks veidi väljapoole kaldu. Vajadusel
tihendage väljast tihendusmastiksiga. Kruvige välisseinarest.
3.
Märgi kruvi asukohad, mõõda, et klapi ülemine serva asukoht oleks otse
keskel, kinnita kruvid.
4.
Paigalda klapp kanalile.
5.
Keera klapp vastupäeva kinni.
6A. Paigalda freshklapi kaan.
6B. Kandiline värskeõhukalpi kaan tuleks paigaldada nii, et kaane serva ava
jääks alla.
Klappide reguleerimine
Käsitsi reguleeritav mudel:
7A. Regulaator vasakul, klapp kinni. 7B. Regulator paremal, klapp täielikult
avatud. Selles vahemikus võite ise reguleerita soovitud õhuava.
Termostaadiga reguleeritav mudel (automaatne):
7C. Regulaator paremal. Värskeõhuklapp reguleerib ennast automaatselt
sissetuleva õhu temperatuuri järgi. Mida külmem ilm on väljas, seda väiksem on
õhukanali ava. Välistemperatuur -5°C, klapp on kinni, alates +10°C -st on klapp
täielikult avatud asendis. Termostaat klappi saab ka vajaduse tekkides käsitsi
reguleerida, eelpool kirjeldatu 7A ja 7B vahemikus.
Lisainfo
8. Klapil on servad mille ära murdmisel jätkub suletud asendis väike õhutamine
(soovikorral).
Antud töö teostamisel jälgige jooniseid A. 1, 2, 3, B. ja C. 1, 2.
Puhastamine:
Õhutuskanalit ja klappi tuleks kord aastas puhastada, selleks eemaldage klapp
pildi 4 järgi.
Lisavarustus (eraldi juurde tellitav):
Pax õietolmufilter 80/100 G3.
Pax tuule- ja vihmakaitse.
Pax väljast tuleva müra summutav kanal 80/100, kui maja asukoht on tiheda
liikluse ja müraga sõidutee ääres.
Pax kanali lisapikendus, h=150mm.
Pax paigaldus katteplaadid sisse ja välja, juhul kui olemasolev kanali läbimõõt on
liiga suur.
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Garantii 5 aastat.

