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      SK  Montážny návod 
    Necentrálny vetrací systém so 
       spätným získavaním tepla typ Nexxt 
   
        - Prosím doručte koncovému užívateľovi - 
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Montážny návod            SK 

K tomuto návodu 

 Tento návod popisuje nástennú aj zapustenú montáž necentrálnych vetracích prístrojov so spät-

ným získavaním tepla typu Nexxt. 

 Prečítajte tento montážny návod s porozumením a úplne až do konca! Dodržiavajte bezpodmie-

nečne 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: 

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. 

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. 

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia. 

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia elektrickým prúdom. 
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Rozmery                SK 
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Nexxt - Nástenný variant montáže 
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Nexxt - zapustený variant montáže 

167 (od okraja 
krytu) 

Adaptér resp. elektrický 
klapkový uzáver 

Adaptér resp. elektrický 
uzáver 

510 

510 278 

5
1
0
 

5
1
0
 

105 

66 

167 (od okraja 
krytu) 



4  

 

Pozor! Obvodová hrana skrinky musí byť vo finálnej zapuste-
nej montáži skrinky zalícovaný s hornou hranou steny!  
Toto je najdôležitejším kritériom pre správnu funkciu prístroja! 

Skrinka pod omietku Nexxt           SK 

 

            480 (Otvor v obvodovej stene min.    482) 

1
7
0
 

(H
ĺb

k
a
 o

tv
o
ru

  
m

in
. 
1
7
2
) 

330 25 

254 

283 152 

3
8
0
 

3
0
8
 

1
0
2
 5
7
 

Sieťové  
pripojenie/ adaptér 
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Poloha zabudovania 

Teplotný rozsah použitia: - 15°C do  + 40°C 
Použiteľný pri relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu až 65% ( bez kondenzácie). V prípade prekro-
čenia rozsahu použitia vypnite prístroj a uzatvorte vnútorný kryt. Prívod čerstvého vzduchu zabez-
pečte otvorením okna. 

Namontujte vetrací prístroj s do-
poručeným minimálnym bočným 
odstupom 30 cm a minimálnym 
vertikálnym odstupom hore a dolu  
15 cm. 
Bočný odstup slúži pre zabezpe-
čenie vetracej funkcie, odstup 
hore a dolu má zabezpečiť jedno-
duchosť montáže. 
 
Doporučená výška montáže je 
1,50 m. Tým si zabezpečíte  
užívateľsky pohodlnú obsluhu 
prístroja.  

Zvláštnosti montáže 

 Vetrací prístroj musí byť namontovaný v interiéri zvislo na obvodovej stene. 

 Možný je iba jediný variant montáže a síce s hore umiestnenými vpravo a vľavo ukazujúcimi 

vetracími otvormi. 

 Vetrací prístroj musí ostať prístupný ako pre účely prevádzky, tak aj pre údržbu a servis. 

Vetracie otvory nesmú byť ani zamurované, pozmenené alebo zakryté. 

 V prípade dodatočnej montáže sa presvedčte, že v oblasti prierazu v obvodovej stene sa 

nenachádzajú žiadne vedenia (napr. plyn, voda, elektrika ...). 

 Presvedčte sa, že vyhotovenia prierazu v stene zodpovedá statickým požiadavkám, prípad-

ne vyhotovte preklad. 

Oblasť použiteľnosti 

Technické údaje            SK 

Napájacie napätie: 200-240 V AC 50/60 Hz 
Riadiace napätie: 1 -10 V DC SELV 
Elektrický príkon: 5,7-40/46,5 W 
Trieda krytia: IP 22 
Objemový prietok: 15-110 m³/h  
 

Okno 

min. 15 cm 

min.  
30 cm 
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Príklady montáže            SK 

Nástenný variant montáže 

Zapustený variant montáže 

Vonkajší kryt 
1/EGA 

Vonkajšia  
poveternostná strieška 
1/HWE-2 alebo 
1/HAZ-2 
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Typ 9/KVEN-2 obj. č.: 040 095 

Pasívny prechod             Elektrický klapkový uzáver 

Je vždy súčasťou dodávky 
„skrinky pre zabudovanie“! 

+ príslušenstvo so skrutkami 

Baliace jednotky            SK 

Skontrolujte kompletnosť a bezchybný stav dodávky! 

Skrinka pre zabudovanie          Set pre nástennú montáž 

Typ 3/NXT Typ 3/NXT-AP 

+ omietací ochranný kryt (= vŕtacia šablóna), pasív-
ny prechod, EPP- adaptér, vrátane tesniacej pásky 
a príslušenstva so skrutkami 
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Tubus DA 160 mm 

Ochranný omietací kryt 

Typ 2/AD 160 obj. č.: 039 965 

Vonkajšie uzávery  buď                           alebo 

+ príslušenstvo so skrutkami 

Kryt 

Spodná časť 
vonkajšieho krytu 

Vonkajší kryt typ 1/EGA 
obj. č.: 040 019 

Poveternostná strieška:  
1/HWE-2 biela         obj. č.: 040 107 
1/HAZ-2 antracitová  obj. č.: 040 108 

Kryt 

Rám 

+ príslušenstvo so skrutkami 

Spojovacie skrutky 

 Okrúhly tubus pre prieduch v obvodovej stene  EPP – adaptér                             SK 
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Červený        biely žltý 
            čierny 

Kábel pre elektrický 
uzáver 

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

Elektricky uzáver má svoj 
vlastný návod na montáž. 
 

Rebrá po obvode elektrického 
uzáveru, resp. pasívneho precho-
du musia byť dookola vyplnené 
priloženým tesnením (tesnenie je 
z peny EPDM s uzavretou bunko-
vou štruktúrou, ktorá nenasáva 
vodu) 
 

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

Montáž - Elektrický klapkový uzáver        

Utesnite rebrá 
po obvode 

Nasaďte v potrebnej dĺžke EPP- 
adaptéry na elektrický uzáver, 
resp. na pasívny prechod a utes-
nite všetky spoje priloženým 
lepiacim pásikom. Vložte jednot-
ku s EPP- adaptérmi a elektric-
kým uzáverom - resp. pasívnym 
prechodom do skrinky pre zabu-
dovanie a upevnite ju priložený-
mi skrutkami. 

Spoje utesnite lepiacim 
pásikom! 
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Montáž - Nástenný variant           SK 

Pomocou vŕtacej šablóny 
(ochranný omietací kryt) určite 
polohy pre plastové kotvy na 
uchytenie skrinky pre zabudova-
nie a polohu jadrového vŕtania pre 
okrúhly tubus. Nastavte jadrové 
vŕtanie pre okrúhly tubus so spá-
dom smerom von (pozri obr. 3). 
Vytvorte otvor jadrovým vŕtaním 
do steny. Vyvŕtajte otvory pre 
upevňovacie plastové kotvy. 
Všimnite si vzdialenosti od suse-
diacich komponentov/ stien. 

Pripravte si sieťový kábel  
(a prípadné riadiace vodiče) tak, 
aby ústili zo steny iba vo vyznače-
nej  oblasti podľa vŕtacej šablóny. 

Otvor Ø: 8 mm 

Jadrové vŕtanie 
Ø: 162 mm 

Vyústenie kábla 

Vyústenie 
sieťového 
kábla 
a riadiacich 
vodičov je 
dovolený iba 
v tejto oblasti 

dnu 
von 

Ochr. omietací kryt 

3
 m

m
 

Namontujte okrúhly tubus  
s miernym presahom pre omiet-
ku. Dodržte v obrázku naznače-
ný spád. Utesnite tubus zvnútra 
aj zvonku dookola! (Montážne 
lepidlo obj. č. 038733)  
Omietnite tubus z vonkajšej 
strany. 
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Zložte dokopy Set pre nástennú 
montáž jednoduchým nasade-
ním štyroch stien set na omietku. 
Nasuňte skrinku pre zabudova-
nie do setu na omietku. 

Zatiahnite sieťový kábel (a riadia-
ce vodiče) cez zadnú káblovú 
priechodku do skrinky na zabudo-
vanie. 
Za týmto účelom vyberte pripojo-
vaciu dosku zo skrinky pre zabu-
dovanie a po ich pripojení ju opäť 
vložte späť. Upevnite skrinku pre 
zabudovanie spolu s nasadeným 
setom na omietku na stenu. 
Dbajte pritom na to, aby elektrický 
uzáver presne sadol do okrúhleho 
tubusu. 
Zapojte sieťový kábel a riadiace 
vodiče. 
Elektrické zapojenie je popísané  
v kapitole „Elektrické zapojenie –
schémy zapojenia“. 

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

              SK 
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Montáž - Zapustený variant            SK 

Pomocou skrinky pre zabudovanie 
určte polohu jadrového vŕtania pre 
okrúhly tubus. Vyhotovte jadrové 
vŕtanie pre okrúhly tubus. 

Namontujte okrúhly tubus z vnútor-
nej strany v jednej rovine s otvorom 
v stene a s miernym presahom pre 
omietku. Dodržte v obrázku nazna-
čený spád. Utesnite tubus zvnútra 
aj zvonku dookola! (Montážne 
lepidlo obj. č. 038733)  
Omietnite tubus z vonkajšej strany. dnu 

von 

Ochranný omietací kryt 

3
 m

m
 

Jadrové vŕtanie  
Ø: 162 mm 

Vložte skrinku pre zabudovanie do 
otvoru v stene. Dbajte pritom na 
to, aby elektrický uzáver presne 
sadol do okrúhleho tubusu. 
Zalícujte obvodovú hranu skrinky 
pre zabudovanie zarovno  
s omietkou tak, ako je vyobrazené 
na obrázku. 
Upevnite skrinku pre zabudovanie 
v otvore steny (napr. montážnou 
penou). 

Zalícujte obvodový golier  
s omietkou! 
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Vyhotovte si drážku pre napájací 
kábel (a prípadné riadiace vodiče). 
Zatiahnite napájací kábel a riadia-
ce vodiče) cez bočný káblový 
prechod a tieto zapojte. 
Za týmto účelom vyberte pripojo-
vaciu dosku zo skrinky pre zabu-
dovanie a po ich pripojení ju opäť 
vložte späť. 
Elektrické zapojenie je popísané  
v kapitole „Elektrické zapojenie –
schémy zapojenia“. 

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

Montáž vonkajších poveternostných ochrán 

Montáž vonkajšieho krytu 1/EGA a vonkajších poveternostných striešok 1/HWE-2  
resp. 1/HAZ-2 vykonajte v zmysle k dielcom priložených montážnych návodov. 

              SK 

Dĺžka kanála: cca. 20 cm 
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Elektrické pripojenie - schémy zapojenia         SK 

POZOR! Akékoľvek montážne práce s vetracím prístrojom je možné vykonávať výlučne pri odpojenom napá-
jacom napätí! Pred začatím zapájania vetracieho prístroja na sieťové napätie je potrebné všetky vodiče 
zbaviť napätia! (Oddialenie kontaktov od seba o najmenej 3 mm. Napr. pomocou elektrických ističov s odpá-
janím všetkých vodičov). 

Každý elektrický obvod, ktorý patrí k vetraciemu systému musí byť vybavený ochranou voči blúdivým prú-
dom (napr. prúdovým chráničom)! 

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

Bezpečnostné upozornenia 

Ako sieťový kábel použite maximálne NYM-J 5 x 1,5 mm²! Bezpodmienečne zapojte aj PE—ochranný 
vodič! 
Pre pripojenie TAC a/alebo riadenia 5/GS použite kábel typu J-Y(St)Y (2x2x0,8), max. 1,5 mm²!  
Pripojovacie drážky pre elektrický uzáver sú už z výroby pripravené! 
Pripojovacia doska a pripojovacia svorkovnica je pre lepšiu orientáciu popísaná!  
Neodpojujte v žiadnom prípade od výroby pripojené káble! 
Ďalšie schémy zapojenia na vyžiadanie! 

Schémy zapojenia 

Pripojovacia doska (pohľad odspodu) 

Prevádzka pomocou ovládacieho panelu na prístroji a znázornenie pripojenia elektrického 
uzáveru, riadenie 5/GS a  TAC. 

K elektrickému 
uzáveru 9/KVEN-2 
(voliteľne) 
 
K riadeniu  5/GS 
(voliteľne) 
 
K TAC 
(voliteľne) 
 
Sieťové pripojenie 

žltý 
biely 
červený 
čierny 
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Ručné prepínanie stupňa objemového prietoku pomocou externého dvojpólového tlačidla: 
L1 = vyšší objemový tok; L2 = nižší objemový tok 
Poznámka: DIP- prepínač 2 musí byť kvôli tomu v polohe OFF 

2-tlačidlový dvojpólový spínač Mostík 

Manuálne spínanie stupňov objemových prietokov pomocou jedného externého tlačidla na 
L1 a súčasná prevádzka jedného alebo viacerých odsávacích ventilátorov zapojených na 
L2 pre vyrovnanie podtlaku vytvoreného odsávacími ventilátormi.. 
L1: 1x stisk: vyšší objemový prietok; 2x stisk: nižší objemový prietok 
Upozornenie: DIP- prepínač 2 musí byť prepnutý do polohy ON. 

Silvento ec        Silvento ec        Silvento ec 

Dvojpólový 
vypínač 
 
Jednopólové 
tlačidlo 

              SK 
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Poznámky           SK 

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