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GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Návod na montáž

Všeobecné poznámky
Dodržiavajte upozornenia v príslušných pokynoch. Nerešpektovanie upozornení môže viesť k poraneniam alebo 
škodám!
• Pred inštaláciou si pozorne prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny
• Návod uschovajte pre budúce použitie!
• Inštaláciu môže vykonávať iba skúsení a kvalifikovaní odborníci, ktorí sú oboznámení s inštaláciou rekuperácie.
• Elektrickú inštaláciu smú vykonávať len odborníci, ktorí sú kvalifikovaní v oblasti elektrotechnických systémov!
• Uistite sa, že upevnenie je bezpečné a nie je ohrozená statika. Použite upevňovací materiál, ktorý zodpovedá 
  typy stien.
• Po obdržaní produktu ho prosím starostlivo rozbaľte a skontrolujte. Za prípadné škody pri preprave nezodpovedáme. 
  Poškodený výrobok nesmie byť nainštalovaný alebo používaný.
• Pri používaní príslušenstva alebo produktov tretích strán postupujte podľa pokynov výrobcu a zabezpečte vhodnosť 
  materiálov.

Zamýšľané použitie
Výrobok je určený na riadené vetranie obytných priestorov budov. Môže byť inštalovaný v nových budovách alebo 
dodatočne doinštalovaný na existujúce budovy prechádzajúce rekonštrukciou alebo modernizáciou.
Použitie produktu je povolené len v spojení s komponentami odporúčanými výrobcom. Úpravy produktu resp.
systému sú zakázané. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Následné škody sú vylúčené 
zo zodpovednosti.

Záruka
Výrobca neakceptuje žiadne záručné nároky v prípadoch:
• Nedodržiavanie pokynov.
• Poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
• Akákoľvek forma nezávislých úprav produktu.
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Vysvetlenie symbolov

Pohľad do interiéru Pohľad do exteriéru

Správne Nesprávne

Návod na inštaláciu Návod na obsluhu

Poznámka

Inštalačná poloha

7-10 mm

GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Pri umiestňovaní jednotiek dbajte na dobré prúdenie vzduchu 
v obytnej jednotke. Jednotky musia byť umiestnené vo vonkajších 
stenách. Miestnosti s iba odvádzaným vzduchom nesmú byť 
vybavené rekuperáciou tepla.

Na zabezpečenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami sú 
potrebné vhodné prechodové otvory, ako sú dvere s medzerou pod 
nimi alebo vetracia mriežka.
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GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
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Minimálne vzdialenosti od stropu a okna platia ako je zobrazené. 
Vzdialenosť od odkrývacieho kanála k hornému okraju ostenia 
okna nesmie byť menšie ako 20 mm.

Samotný prvok nesmie byť umiestnený úplne vonku. Musí to byť
izolované s hrúbkou materiálu minimálne 20 mm.



Možnosť 2: Montážny kváder pre inštaláciu do steny (príslušenstvo)
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GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Zmerajte hrúbku steny R (okrem omietky zvnútra) nahor do polohy 
okenného ostenia a skráťte Montážny kváder na požadovanú veľkosť.

Nainštalujte montážny kváder v jednej rovine s murivom podľa
pokynov na zarovnanie na bloku. Musí ležať tak, aby integrovaný 
spád smeroval vonku.
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Inštalácia
Možnosť 1: Jadrové vŕtanie

Vyvŕtajte jadrovú dieru do muriva. Otvor musí mať sklon 1 - 3°
smerom von.
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Montáž

GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Pre ďalšie použitie vytvorte štrbinu v stene na vnútornej strane 
miestnosti pre elektrickú inštaláciu.

Zmerajte hotovú hrúbku steny W až po prvok ostenia.
Všímajte si aj hrúbku omietky na vnútornej strane. Minimum
hrúbku steny nájdete v používateľskej príručke k vybranému
systému.
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Pridajte 5 mm k nameranej hrúbke steny W. Odrežte montážnu 
rúru na vypočítanú dĺžku.

Rúru zaistite neexpandujúcim profesionálnym lepidlom GetAir a
nechajte požadovaný čas vytvrdnúť. Rúra musí vyčnievať 5 mm
zvonku pre vloženie vonkajšieho krytu!
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GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Utesnite 5 mm výstupok montážnej rúry okolo muriva vhodnou 
tesniacou hmotou.

V závislosti od zvolenej polohy v ostení okna, musí byť spodná časť
zarovnaná vľavo alebo vpravo a upevnená na mieste 
vodoodpudivou textilnou páskou.

V závislosti od polohy montážnej rúry a vzhľadom na ostenia okna, 
môže byť potrebné skrátiť spodnú časť tak, aby bola v rovine 
s murivom a izoláciou. Pri skracovaní dbajte na odtok kondenzátu
nechajte vyčnievať aspoň 50 mm z odkrývacieho kanála.
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GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Celok zaistite vhodným lepidlom na povrchu muriva. Musí byť 
zarovnaný vodorovne a podopieraný počas doby vytvrdzovania.

Nainštalujte zostávajúce prvky tepelnej izolácie. Nesmú byť
žiadne medzery medzi ostením a izoláciou.

Okenný prvok musí byť izolovaný s hrúbkou minimálne 20 mm
tepelneizolačným prvkom.

Zložte odtok kondenzátu do žľabu a zatvorte otvor omietkovým 
krytom pre následné fasádne práce. Dávajte pozor, aby ste to 
nepoškodili izolačnú vložku.
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GetAir SmartFan L plus

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046 

Odstráňte kryt omietky, odstráňte všetky vyčnievajúce zvyšky 
omietky a odtok kondenzátu skráťte na 5 mm.

Zarovnajte mriežku ostenia okina tak, aby rebrá smerujúce vzduch 
smerovali preč od budovy (pozri poznámku na mriežke) a že nie je 
žiaden otvor prekrytý.

Pomocou správne umiestnenej mriežky ostenia okien označte dve
montážne body na stenu.

Plochou frézou (Ø 25 mm) odstráňte asi 2 mm omietky. Naneste
tesniace lepidlo na spodnú stranu hmoždinky a zaskrutkujte
hmoždinky.
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LiYY
4x 0,25 - 0,75 mm²

≤ Ø 7 mm

19 20

Prierez
Rek.

jednot-

ky

Max. Dĺžka segmentu

Podomietkou 
(26,4 W)

V lište (30 W)

Zapojenie

Sériové Hviezda

0,25 mm²

2 30 m 30 m 30 m 50 m

4 20 m 20 m 20 m 25 m

6 - - - 10 m

0,5 mm²

2 45 m 45 m 45 m 60 m

4 30 m 30 m 30 m 40 m

6 - - 15 m 20 m

0,75 mm²

2 60 m 60 m 60 m 75 m

4 40 m 40 m 40 m 50 m

6 - 10 m 20 m 25 m

Odkryte plast mriežky: Skontrolujte, či je predfilter uložený v
okennej mriežke a v prípade potreby ju opravte.

Odvod kondenzátu ohnite smerom nadol do ostenia mriežky. 
Umiestnite mriežku správne nad otvor a zaistite pomocou
dodaných skrutiek.

Uložte flexibilný kábel do štrbiny v stene (odporúčané: 
LiYY 4 x 0,25 - 0,75 mm²). Aby ste sa vyhli zlomeniu kábla,
tak nepoužívajte káble s pevným drôtom.

Dodržujte maximálne dĺžky segmentov v spojení s vybraným 
prierezom kábla a počtom jednotiek (pozri návod na inštaláciu 
riadiacej jednotky).
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Sériové Hviezda
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Sternverkabelung Starconnection

Reihenverkabelung Seriesconnection
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Pri zapojení do hviezdy alebo do série dodržujte informácie 
v návode na inštaláciu riadiacej jednotky, aby ste vedeli, 
ktorý spôsob sa má použiť.

Uistite sa, že kábel je dostatočne dlhý.

Utesnite montážnu rúru zvnútra omietkovým krytom, kým nebudú
omietky dokončené. Montážna rúra musí byť zarovnaná až
potom.

Hneď ako budú dokončené všetky vnútorné práce, rekuperačná 
jednotka a jej komponenty môžu byť inštalované. Ďalšie pokyny 
na inštaláciu sú súčasťou týchto komponentov.
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