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4.4 Rozmery výrobku a rozmery pripojenia
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A min. 500 mm

B min. 1 365 mm (pri-
pojenie odťahu spalín
s medzikusom s mera-
cím otvorom)

C Nožičky, výškovo pre-
staviteľné o 20 mm

D Požadovaná vzdiale-
nosť od steny
300 mm pre príslušen-
stvo potrubného celku
a čerpadla kondenzátu

E min. 500 mm

4.5 Odstupy od horľavých konštrukčných dielov

Odstup výrobku od konštrukčných dielov z horľavých mate-
riálov nie je potrebný, pretože pri menovitom tepelnom vý-
kone výrobku sa nevyskytuje vyššia teplota ako maximálne
prípustná teplota 85 °C.

Upozornenie
Dbajte však na to, aby za výrobkom a vedľa vý-
robku zostal dostatočný voľný priestor, aby bolo
možné bezpečne umiestniť odtokové potrubie
kondenzátu nad odtokom alebo, ak je to potrebné,
aby bolo možné pripojiť čerpadlo kondenzátu. Od-
tok musí byť viditeľný.

4.6 Vyrovnanie výrobku

▶ Pomocou výškovo prestaviteľných nožičiek vyrovnajte
výrobok vodorovne, aby bol zabezpečený odtok konden-
zátu zo zberača spalín.

4.7 Demontáž / montáž predného krytu

4.7.1 Demontáž predného krytu

1. Potiahnite predný kryt na hornom okraji smerom do-
predu.

2. Zdvihnite predný kryt z dolného držiaka.

4.7.2 Montáž predného krytu

▶ Nasaďte predný kryt na dolné držiaky a nechajte predný
kryt na hornej strane zaskočiť.

4.8 Demontáž/montáž horného krytu

4.8.1 Demontáž horného krytu
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1. Uvoľnite a odstráňte upevňovacie skrutky (1) na ple-
choch vedľa skriniek elektroniky.

2. Horný kryt(2) nadvihnite vpredu a stiahnite ho smerom
dopredu.

4.8.2 Montáž horného krytu

1. Horný kryt nasaďte do držiakov bočných stien vzadu
a posuňte ho dozadu.

2. Horný kryt zatlačte nadol.
3. Vedľa skrinky elektroniky namontujte dva plechy

a upevnite ich upevňovacími skrutkami.


