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        Instrukcja FRESH TL98E   
Nawietrzak ścienny -nieakustyczny 

, montaż i użytkowanie 

SPIS TREŚCI 

I. OPIS 

II. MONTAŻ 
1.Wykonanie otworu w ścianie elewacyjnej 
2. Montaż części zewnętrznej 
3. Montaż części wewnętrznej 

III. KONSERWACJA 

I. OPIS 

Kompletny zestaw zawiera trzy sekcje: 
- część wewnętrzną – lamelowy regulator z ruchomą pokrywą czołową z osłoną 

przeciwkondensacyjną, adapter 98 x 60 mm z zabezpieczeniem przed wodą 

- przepustową rurę ścienną – jedna 98/102 x 50 mm, druga 98/102 x 100 mm 

- kratkę zewnętrzną z adapterem 98 x 60 mm z siatką przeciw owadom. 

Nawietrzak ścienny TL98E zapewnia stały napływ powietrza do budynku.
Przeznaczony do montażu w sypialniach, pokoju dziennym, salonie, kuchni, itp. 
Zaleca się umieszczać nawiewnik wysoko na ścianie, najkorzystniej nad lub w pobliżu 
kaloryfera, aby napływający strumień powietrza mieszał się z unoszącym się 
konwekcyjnie ciepłym i zapewniał odczucie maksymalnego komfortu cieplnego w 
pomieszczeniu. 

Wielkość i kierunek wpływającego strumienia powietrza w zaworze jest regulowana 
ręcznie za pomocą pokrywy czołowej, zamocowanej ruchomo na lamelowej kratce 
wewnętrznej. Żądana objętość powietrza jest ustawiana przez przesuwanie pokrywy w 
dane położenie, a kierunek jest sterowany przez odchylenie pokrywy pod wymaganym 
kątem. 
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II. MONTAŻ 

1. Wykonanie otworu w ścianie elewacyjnej 
Zachować min. odległość górnej krawędzi kratki zaworu nawietrzaka do sufitu 
ok. 10 cm. Należy upewnić się, że w wyznaczonym obszarze ściany, od wewnątrz 
i na zewnątrz, nie występują przeszkody konstrukcyjne oraz nie przebiegają żadne 
instalacje elektryczne, sterujące, sanitarne, itp. W ścianie wywiercić otwór Ø105 mm 
pochylony pod małym kątem na zewnątrz, około 1 mm na długości 100 mm. 

2. Montaż części zewnętrznej 

Wcisnąć adapter 98 x 60 mm w zewnętrzną kratkę z siatką przeciw owadom. 
Dopasować dalsze rury tak, aby całkowita długość była tylko nieznacznie mniejsza 
niż grubość ściany. 
W przypadku ściany o grubości powyżej standardowej 250 mm, należy wykorzystać 
dodatkowe przedłużki rury 98/102 x 100 lub 50 mm, dostępne jako dodatkowe 
akcesoria.  
Włożyć zewnętrzną kratkę z zmontowanymi rurami ściennymi w przygotowany otwór 
w ścianie od zewnątrz, ustalić jej pozycję i przykręcić czterema wkrętami w 
przygotowanych otworach w jej narożach. 
Uszczelnić połączenie kratki z elewacją za pomocą masy uszczelniającej, jeżeli to 
niezbędne. 

3. Montaż części wewnętrznej 
Odłączyć adapter od kratki lamelowej regulatora. Umieścić mufę, z osłoną przed 
skroplinami usytuowaną na dole, w rurze w ścianie. Wypoziomować ją i zamocować 
czterema wkrętami do ściany, wykorzystując kołki rozporowe. 
W adapterze części wewnętrznej umieścić filtr powietrza, jeżeli jest wymagany.    
Ponownie połączyć zawór z adapterem przez wciśnięcie. 
Jeżeli kratka lamelowa ma być zabezpieczona przed wysunięciem z adaptera, to 
najpierw należy usunąć pokrywę, a następnie można ją zblokować z kołnierzem 
adaptera za pomocą dwóch małych wkrętów. 

III. KONSERWACJA 

Nawietrzak jest łatwy do czyszczenia. Należy je przeprowadzać okresowo i stosownie 
do zanieczyszczenia powietrza w okolicy. 
Pokrywę z kratką lamelową regulatora zdjąć i rozdzielić. Wyjąć filtr powietrza. Elementy 
oddzielnie przemyć letnią wodą z łagodnym środkiem myjącym, bez zawartości 
dodatków ściernych i rozpuszczalników uszkadzających powierzchnie z tworzywa. 
Zmontować odwrotnie. 
Uwaga! Bardzo ważne jest utrzymanie w czystości filtra powietrza. Decyduje o 
wydajności nawiewu powietrza i jego jakości w pomieszczeniu, która ma bezpośredni 
wpływ na zdrowie mieszkańców. W przypadku uszkodzenia filtra należy wymienić go 
na nowy. 


