
UWAGI  OGÓLNE

Nawietrzaki należy montować w pomieszcze-
niach, do których dostarczone powinno być 
powietrze zewnętrzne np. pokoje dzienne, 
sypialnie itp. w miejscach i na wysokości 
umożliwiającej  swobodne i łagodne opadanie 
strumienia powietrza zewnętrznego, które 
ogrzewane powinno być ciepłem powietrza 
znjadującego się już w pomieszczeniu. 

Nie należy montować nawietrzaka w 
pomieszczeniach, z których powinno być ono 
usuwane takich jak kuchnie, łazienki,
garderoby, toalety itp.

Specjalny kształt regulatora nawiewu sprawia, 
że struga powietrza świeżego kierowana jest 
do góry, pod sufit, gdzie szybko miesza się z 
ciepłym powietrzem tam zalegającym i w 
sposób łagodny, podgrzane lekko opada ku 
dołowi, nie zakłócając komfortu termicznego.

Precyzyjna, rozetowa przepustnica powietrza
pozwala użytkownikowi na regulację intensy-
wności nawiewu w sposób płynny, 
dostosowany do jego preferencji. Nawietrzak 
posiada pozycję “przymknięty”, w której 
zapewniony jest minimalny nawiew, dla celów 
higienicznych.

Konstrukcja urządzenia umożliwia wykorzystanie
wielu rodzajów filtrów powietrza, w tym 
antyalergicznych oraz typu flimmer, 
wychwytujących cząstki pyłu elektrostatycznie.

Istnieje możliwość zakupienia dodatkowej 
przciwwiatrowej przepustnicy, montowanej w 
króciec wewnętrzny nawietrzaka, która w 
sposób automatyczny ograniczać będzie 
nadmierny, chwilowy nawiew np. wskutek 
parcia wiatru na elewację budynku w czasie 
burz itp.

IWYMAGANE NARZĘDZIA 

• Otwornica
• Nóź
• Śrubokręt
• Silikon

Instrukkkcja montażu
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Nawietrzak prosty-ręcznie regulowany

regulowany
PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ 

AKCESORIA

Filtr Flimmer -antyalergiczny, niskooprowy, elektrostatyczny

Filtr pyłkowy- antyalergiczny

Filtr standardowy (fabrycznie wmontowany)

Przepustnica ciśnieniowa-przciwwiatrowa

REGULATOR NAWIEWU

KRATKA ZEWNĘTRZNA

TYLNA CZĘŚĆ REGULATORA NAWIEWU

Suwak otwarcia
przepustnicy

Filtr
powietrza

Przepustnica
rozetowa

Karton
zabezpieczający

* Usunąć okragły karton zabezpieczający  

SUWAK DO REGULACJI
NAWIEWU

www.aldes.us
Janusz KOPECKI
Maszyna do pisania
oraz modele IRYS



UWAGA : Przed przystąpieniem
do montażu usuń okrągły karton 
zabezpieczający rozetę przepustnicy 

 MONTAŻ 
1. Ustal miejsce montażu kratki czerpni 

powietrza , które zapewni właściwe
położenie regulatora nawiewu
wewnątrz pomieszczenia, w 
odległości min. 20 cm od sufitu.  

2. Przy pomocy wiertnicy fi 100mm
wykonaj otwór w ścianie . Patrz
Rys  1. Zwróć 
uwagę na właściwe usytuowanie
kratki, tak aby zapewnione było
pochylenie kanału w ścianie 2% 
na zewnątrz. Jest to niezbędne 
dla zabezpieczenia przed 
ewentualnym przenikaniem wody 
opadowej do wnętrza pomieszczenia.

UWAGA: wiercąc otwór w ścianie 
upewnij się, że nie uszkodzisz 
istniejącej infrastruktury instalacyjnej 
bądź konstrukcyjnej.

3. Wciśnij na “klik”, podstawę króćca
zewnętrznego do kratki czerpni.
Po łącz króciec z kanałem 
wentylacyjnym. Dopasuj długość 
kanału wentylacyjnego, tak aby 
był nieco krótszy od grubości ściany
( rura nie “wystawała” wewnątrz z lica 
ściany). Wypełnij silikonem miejsce 
kontaktu tylnej ścianki króćca
z powierzchnią elewacji  Rys. 2. 

       
       Przykręć całość do ściany, za pomocą 

4 wkrętów Rys. 3

4. Zdejmij płytę czołową z regulatora 
nawiewu. Do tylnej ścianki korpusu
regulatora wyposażonego 
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Sprawdzaj  regularnie filtr i dbaj   o jego czystość 

Rys. 4 Rys. 5

w rozetową przepustnicę wciśnij,
na “klik,” króciec wewnętrzny. 
Wsuń całość w rurę wentylacyjną 
(wcześniej umieszczoną w ścianie). 

UWAGA: Króciec wewnętrzny 
wchodzi suwliwie do wnętrza
kanału wentylacyjnego, dzięki 
czemu można precyzyjnie i 
wygodnie przykręcić korpus
regulatora do ściany

Przed przykręceniem korpusu 
regulatora  do ściany można pod 
tylną ścianką króćca włożyć 
dodatkowe uszczelnienie (ważne 
przy nierównej ścianie). 

Włóż filtr powietrza, załóż pokrywę
czołową regulatora nawiewu Rys 5. 

 Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

GWARANCJA
Produkt jest objęty 3 letnim okresem gwarancyjnym, pod warunkiem zachowania powyższych zasad montażu i użytkowania. 

KONSERWACJJJA
Jedyną czynnością konserwacyjną jest 
czyszczenie i wymiana filtra oraz kratki 
zewnętrznej, za pomocą odkurzacza “na 
wydmuch”, poprzez kanał wentylacyjny  
“ w odwrotną stronę”. 

UWAGA : 
PODCZAS MONTĄŻU KRÓĆÓW NIE 
WOLNO ICH POMYLIĆ ZE SOBĄ!
Mają różną budowę i funckję

Janusz KOPECKI
Podświetlenie

Janusz KOPECKI
Podświetlenie

Janusz KOPECKI
Prostokąt

Janusz KOPECKI
Maszyna do pisania
regulator nawiewu modelu IRYS montuje sięw spsoób identyczny wg. p.4 i p.5 instrukcji 

Janusz KOPECKI
Strzałka

Janusz KOPECKI
Maszyna do pisania
w modelach AKUSTYCZNYCH (dB)funkcję tę pełni czoło sprężystej rury tłumiącej "wystające" 2-5 mm z lica ściany




