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       SK Montážny návod 
     pre elektrické zatváranie klapky 
    Typ 9/KVEN-2 
    

 Prosím, doručte koncovému užívateľovi - 
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Návod na montáž            SK 

O tomto návode 

 Pred montážou si prečítajte tento montážny návod s porozumením a až úplne do konca Dodržia-
vajte bezpodmienečne všeobecné bezpečnostné upozornenia a bezpečnostné symboly a odkazy 
v texte. 

 Doručte tento návod po ukončení montáže koncovému užívateľovi (nájomca, vlastník, údržbár 
a pod.). 

  Označenia v tejto príručke: 

  Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia. 

  Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia elektrickým prúdom. 

Bezpečnostné upozornenia 

POZOR! Akékoľvek montážne práce s vetracím prístrojom je možné vykonávať výlučne pri 
odpojenom napájacom napätí!  

POZOR! Elektrické zapojenie môže vykonávať iba autorizovaný samostatný elektrotechnik 
s platným osvedčením  o odbornej spôsobilosti podľa vyhl. 508/2009 Z. z. 

Toto zariadenie nesmú obsluhovať (výmena filtra/čistenie) deti a osoby, ktoré na základe ich 
fyzických, senzorických a duševných schopností alebo na základe ich neskúsenosti ho nedo-
kážu bezpečne obsluhovať. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zaria-
dením nebudú hrať. 

Technické údaje 

Zdroj elektrického napätia: 12 VDC SELV 
Stupeň ochrany:  IP 22 

Likvidácia 

Obaly vytrieďte a druhovo zhodnoťte. Pokiaľ sa chcete rozlúčiť s ventilátorom, zlikvidujte ho 
v zmysle aktuálnych predpisov ako elektroodpad. V zmysle aktuálneho zákona o odpadoch 
sa informujte o možnosti bezplatného odovzdania elektroodpadu v zberni vo vašej obci. 

Použiteľnosť 

Elektrický zámok klapky slúži na uzatvorenie vetracieho prístroja typu Nexxt.  
Klapka sa uzatvára elektricky. 
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Rozmery (všetky v mm)            SK 

Teplotný rozsah použitia:- 15°C do + 40°C. 
Použiteľnosť pri relatívnej vlhkosti vnútorné-
ho vzduchu až 65% (bez kondenzácie). 
V prípade prekročenia rozsahu použitia 
vypnite prístroj a uzatvorte vnútorný kryt. 
Prívod čerstvého vzduchu zabezpečte otvo-
rením okna. 

Oblasť použitia 

Baliace jednotky 

Skontrolujte kompletnosť a bezchybný 
stav dodávky! 
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+ Príslušenstvo so skrutkami 

Montáž do prístroja Nexxt            

 

Kábel pre elektrické 
zatváranie klapky 

Svorkovnica  
so sieťovým pripojením 

Nasaďte adaptér EPP v požadova-
nej dĺžke na elektrický klapkový 
zámok alebo pasívny prechodový 
kus a spoje utesnite priloženým 
lepiacim pásikom. Jednotku pozos-
távajúcu z adaptérov EPP a elek-
trického zámku alebo pasívneho 
prechodu vložte do nástennej 
skrinky Nexxt a pripevnite ho prilo-
ženými skrutkami.  

Spoje utesnite lepiacim 
pásikom! 



4  

 

 
LUNOS Slovensko     tel. +421 903 285 466 
Grolmus a spol.s.r.o. 
Rekreačná 1705/14    podatelna@grolmus.sk 
972 01 Bojnice     www.lunos.sk 

E
28

0 
0

2.
20

.S
K

 

               SK 

Pripojte kábel na zatváranie elek-
trickej klapky do svorkovnice na 
plošnom spoji, pripojenie je 
umiestnené na spodnej časti svor-
kovnice. Odskrutkujte dosku so 
svorkovnicou pre jednoduchšie 
zapojenie ( uvoľnite 3 skrutky) 
a po zapojení kábla na zatváranie 
elektrickej klapky znovu pripevnite  
späť do skrinky. 
 

červený čierny  biely žltý 

POZOR! Akékoľvek mon-
tážne práce s vetracím 
prístrojom je možné vyko-
návať výlučne pri odpoje-
nom napájacom napätí!  

Konce kábla odizolujte na 5-7mm 
a pripojte k elektrickému uzáveru. 
 

Drážka po obvode elektrického uzá-
veru, resp. pasívneho prechodu 
musí byť dookola vyplnená prilože-
ným tesnením (tesnenie je z peny 
EPDM s uzavretou bunkovou štruk-
túrou, ktorá nenasáva vodu) 
 

Prípoj musí byť vyhotovený vodotes-
ne tak, aby bolo vylúčené zatekanie 
kondenzátu cez tento spoj. 

Doska plošného spoja (pohľad zospodu) 

Pre elektrické zatvára-
nie klapky 

žltý 
biely 

červený 
čierny 


