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TURINYS 

1 - BENDROSIOS REKOMENDACIJOS 

Kad įrenginį būtų galima pilnai sumontuoti, oro užuolaida be šilumokaičio turi atitikti Europos Tarybos 
direktyvos 89/336/EEB «Elektromagnetinis Suderinamumas (EMS)» reikalavimus. Montavimas turi atitikti 
EMS direktyvos reikalavimus. 
 
Šie prietaisai naudojami didelėse patalpose (sandėliuose, garažuose, cechuose…) 
 
Garantija ir konstruktoriaus sutartinė atsakomybė negalioja, jei prietaisas sugadinamas asmenų, gyvūnų 
ar daiktų, dėl montavimo, derinimo ir priežiūros klaidų arba netinkamo naudojimo. 
 
Nemontuokite oro užuolaidos be šilumokaičio drėgnoje ir koroziškoje aplinkoje. Prietaiso oro srautas 
negali trukdyti priešgaisrinių sistemų efektyvumui. 
 
Montavimą turi atlikti kvalfikuotas asmuo. Jei būtina, gali būti padarytas priėjimas prie tarpinių elektrinių 
dalių, kai elektros srovė yra išjungta ir šį darbą turi atlikti reikalingą kvalifikaciją turintis asmuo. 
 
Ši instrukcija yra neatskiriama prietaiso dalis. Montuotojas turi perduoti ją vartotojui ir paaiškinti prietaiso 
funkcionavimą ir montavimą. Instrukcija turi būti saugoma arti prietaiso. 

2 - PRIĖMIMAS IR SAUGOJIMAS 

Patikrinkite prietaisą. Išpakuokite prietaisą naudodami reikalingas apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų 

priemones. 

 

Esant pažeidimams, informuokite vežėją pristatymo metu. Patikrinkite ar pristatytos prekės atitinka užsa-

kymą. 

 

Saugokite įrenginį švarioje ir sausoje patalpoje, toliau nuo smūgių, vibracijos, temperatūrinių svyravimų ir  
aplinkoje, kurios higrometrijos norma yra žemesnė nei 90%. 



Modelis 2 1.5  1 

Oro srautas m3/h 6 680 5 000 3 340 

Ventiliatorių skaičius  2 2 1 

Sukimosi greitis Rpm 1350 1150 1150 

Įtampa  Vienfazė 230V AC IP42 

Elektros galia W 850 620 425 

Svoris kg 73 55 30 

Oro užuolaidos be šilumokaičio yra specialiai sukurtos 
apsaugai nuo nekontroliuojamo išorinio oro srauto pro 
duris arba pastato ertmes tokiose vietose kaip 
sandėliai, pramoninės patalpos, prekybos centrai, 
viešos vietos ir t.t.  
 
Oro užuolaidos be šilumokaičio naudojamos apsaugoti 
duris ir pastato ertmes, kurių aukštis nuo 3 iki 6 metrų. 
 

Grupę sudaro 3 modeliai: 1 metro,  1.5 metro  ir 2 
metrų pločio.  

Horizontalus montavimas—Vertikalus pūtimas Vertikalus montavimas—Horizontalus pūtimas 

MONTAVIMAS 
 
Oro užuolaidos turi būti tvirtinamas ventiliatoriaus pusėje, naudojant kronšteinus ir M8 tvirtinimo veržles . 
Įsitikinkite, kad tvirtinimas yra pakankamai stiprus ir pritaikytas oro užuolaidos svoriui.  

3 - TECHNINĖS SAVYBĖS 



2 metrų pločio oro užuolaidos be šilumokaičio matmenys: 

1.5 metro pločio oro užuolaidos be šilumokaičio matmenys: 

1 metro pločio oro užuolaidos be šilumokaičio matmenys: 



6 - ELEKTROS JUNGTYS 

Norint pajungti laidą, prietaisas turi būti išjungtas. Šį darbą turi atlikti kvalifikuotas profesionalas, turintis 

reikalingą kvalifikaciją. Pasirinkite apsaugos sistemą ir kabelio pajungomus pagal identifikacinėje lentelėje 

pateiktas  charakteristikas. 

 

Prieš įjungiant prietaisą, patikrinkite duomenis pateiktus identifikacinėje plokštelėje ir įsitikinkite, 

kad elektros diagrama ant terminalo plokštės atitinka nurodytas pajungimo instrukcijas. 

Patikrinkite kondensatoriaus talpą su talpa nurodyta ant variklio identifikacinės plokštelės.  

7 - VARTOTOJO APRIBOJIMAI 

Atsižvelkite į prietaiso identifikacinėje plokštelėje nurodytą įtampą ir dažnius. (Neviršykte 5% aukščiausios 

įtampos ir  1% dažnio).  

 

PASTABOS :  

 - Atsargos priemonės, instrukcijos ir aprašymai yra susijusios su standartine veikla.   

 - Neatsižvelgiama į jokius konstrukcijos pakeitimus arba specialius pritaikymus.   

 - Šių rekomendacijų nepaisymas gali sukelti pirmalaikį gedimą ir garantija gali nebegalioti.  
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