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6. Prodloužení EXT100 

Prodloužení pro HR 100 W nebo HR 30 W se používá p i tlouš ce st ny od 280 do 500 mm. Prodloužení se dodává s 

namontovanou vn jší žaluziovou m ížkou z plastu ABS, která zárove  tvo í límec p esahující o 15 mm, za iš ující po 

instalaci okolí otvoru a sloužící k ut sn ní otvoru pomocí vod  odolného 

tmelu. 

Plastová p epážka se dodává spole n  s prodloužením EXT100 a je 

t eba ji zkrátit tak, aby po celé své délce zajiš ovala odd lení p ivád ného 

erstvého vzduchu od odvád ného zne išt ného.

INSTALACE 

1. Vy ízn te ve st n  otvor 245 mm široký a 165 mm vysoký pro umíst ní jednotky HR100W i HR30W a prodloužení 

(otvor je o 5 mm v tší než pro jednotku HR100 samotnou). 

2. Demontujte z prodloužení m ížku, povšimn te si, jak je namontována. 

3. Z vnit ní strany zasu te do otvoru jednotku HR100W 

(HR30W) a z vn jší strany prodloužení. Zasu te jednotky 

do sebe tak, aby p íruba na jednotce byla v rovin  s vnit ní 

st nou a okraj prodloužení v rovin  s vn jší st nou. Sestavu 

vyrovnejte tak, aby m la souvislý sklon asi 1° sm rem 

ven. 

4. Odm te vzdálenost od zadní ásti jednotky HR ke konci 

prodloužení. 

5. Na tuto délku zkra te d licí p í ku. D licí p í ka musí 

t sn  dosedat mezi zadní ást jednotky HR a venkovní 

límec prodloužení. 

6. P ipojte elektrické vedení podle návodu k montáži 

jednotky. 

7. Ujist te se, že sestava má sklon sm rem ven, a pokud 

je požadována pevn jší montáž, p išroubujte v této poloze 

prodloužení pomocí vrut  a hmoždinek. 

8. Zasu te na místo d licí p í ku a Þxujte ji k zadnímu dílu 

jednotky HR pomocí p iloženého samolepicího proužku. 

Ujist te se, že d licí p í ka je uprost ed a rovn  a že mezi 

ob ma kanály nejsou žádné mezery. P ípadné net snosti 

zalepte lepicí páskou. 

9. Pomocí p iložených šroubk  p išroubujte na místo 

vn jší m ížku. Zárove  vytvo te vod odolné t sn ní mezi 

límcem venkovní m ížky a povrchem venkovní zdi pomocí 

silikonového i jiného vhodného tmelu. 

10. Dokon ete instalaci podle pokyn  v Návodu na montáž 

HR 100 W/HR 30 W.


