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Montážny a prevádzkový 
návod

1

Ventilačná jednotka GetAir SmartFan XR
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a pre prípad potreby ho uschovajte na bezpečnom mieste. 
Tento výrobok bol skonštruovaný podľa štandardov a v súlade s predpismi týkajúcimi sa elektrických zariadení. 
Musí byť inštalovaný technicky kvalifikovaným personálom. 
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví osôb alebo majetku v dôsledku nedodržania predpisov 
uvedených v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

- Zariadenie by sa nemalo používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke.
- Po vybratí produktu z obalu skontrolujte jeho stav. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika. 
  Nenechávajte obal v dosahu malých detí.
- Nedotýkajte sa prístroja mokrými alebo vlhkými rukami / nohami.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,zmyslovými alebo 
  duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo poučením 
  o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
  Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte výrobok v prítomnosti horľavých pár (alkohol, insekticídy, benzín atď.)
- Ak zistíte akékoľvek abnormality v prevádzke, odpojte prístroj od elektrickej siete a ihneď kontaktujte kvalifikovaného 
  technika. Na opravy používajte iba originálne náhradné diely.
- Elektrický systém, ku ktorému je prístroj pripojený, musí zodpovedať predpisom.
- Pred pripojením produktu k zdroju napájania alebo do el. zásuvky sa uistite, že údaje na typovom štítku (napätie 
  a frekvencia) zodpovedajú údajom el. siete, elektrický zdroj / zásuvka je dostatočná na maximálny výkon zariadenia.
- Zariadenie by sa nemalo používať ako aktivátor pre ohrievače vody, kachle atď., taktiež nesmie vyúsťovať do 
  potrubia na odvod horúceho vzduchu/dymu vyvedeného od akehokoľvek typu spaľovacej jednotky. Musí odsávať 
  vzduch von cez svoje samostatné potrubie.
- Prevádzková teplota: 0°C až +40°C.
- Zariadenie je určené na odsávanie iba čistého vzduchu, t.j. bez mastnôt, sadzí, chemických, korozívnych látok,
  horľavých alebo výbušných zmesí.
- Nenechávajte prístroj vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, sneh atď.).
- Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody alebo iných tekutín.
- Ak zistíte poruchu alebo pri čistení vždy vypnite hlavný vypínač.
- Pri inštalácii by mal byť do pevnej elektroinštalácie zabudovaný omnipolárny spínač, aby sa zabezpečilo úplné 
  odpojenie pri podmienkach kategórie prepätia III (vzdialenosť otvorenia kontaktu najmenej 3 mm) v súlade 
  s predpismi pre elektroinštaláciu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované 
  osoby.
- Pre optimálny priechod vzduchu nezakrývajte ventilátor ani mriežku výfuku.
- Za účelom zaistenia správnej činnosti zariadenia zabezpečte dostatočný prísun vzduchu do miestnosti v súlade 
  s platnými predpismi.
- Ak je v prostredí, v ktorom je výrobok nainštalovaný, umiestnené aj zariadenie na prevádzku na palivo (ohrievač 
  vody, kachle atď., ktoré nie je typu „uzavretej komory"), je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu, aby 
  sa zabezpečilo dobré spaľovanie a správne fungovanie zariadenia. 

 SmartFan XR LW SmartFan XR GA
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1 Všeobecné informácie

1.1 Podmienky používania

Zariadenia sú určené na vetranie obytných a hygienických miestností ako aj bytových kuchýň podľa DIN 18017. 
Použitie ventilátora je povolené len v súlade s popísanými aplikáciami a len v spojení s odporúčanými 
komponentmi uvedenými v tomto dokumente. Iné použitie ventilátora nie je povolené.
Systém nie je vhodný na odsávanie dymu alebo sušenie budov, do miestností s agresívnymi a korozívnymi plynmi 
alebo do miestností s extrémnou prašnosťou.
Správna preprava a skladovanie, odborné plánovanie a montáž, ako aj starostlivá obsluha a údržba sú predpokladom 
pre perfektnú a bezpečnú prevádzku systému. Zmeny a prestavby zariadenia alebo systému nie sú povolené.
Používanie príslušenstva, ktoré nie je oficiálne odporúčané, nie je povolené a spôsobí stratu záruky.
Pred začatím prác by mal byť k dispozícii plán projektu, ktorý definuje umiestnenie ventilačných jednotiek. 
Pri plánovaní, montáži a prevádzke sa dodržiavajú schvaľovacie predpisy a je potrebné dodržiavať platné stavebné 
predpisy, predpisy protipožiarnej ochrany a predpisy o prevencii úrazov odborového združenia. 
Podrobnosti je potrebné objasniť pri plánovaní so zodpovedným kominárom alebo špecializovaným projektantom.

1.2 Bezpečnostné pokyny

Pri montáži a prevádzke zariadení je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené v tomto návode na 
obsluhu. Pred vykonaním akejkoľvek práce na zariadení alebo systéme si musíte pozorne a úplne prečítať pokyny 
a bezpečnostné pokyny. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k zraneniu osôb a vecným škodám.
Montáž, elektrickú inštaláciu a prvé spustenie systému môže vykonávať len kvalifikovaný odborný personál. 
Kvalifikovaní odborníci sú osoby, ktoré majú v zmysle zákona oprávnenie a spôsobilosť inštalovať, uvádzať do 
prevádzky a označovať zariadenia, systémy a obvody v súlade s platnými právnymi predpismi. 
inžinierstva.
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Symbol nebezpečenstva

Obozretnosť
varovanie pred 

nebezpečenstvom zranenia

Elektrina

varovanie pred 

nebezpečenstvom úrazu

elektrickým prúdom

Symbol varovania Prosím zoberte na vedomie
označenie 

dôležitej informácie

Následujuci zoznam obsahuje popisy symbolov a termínov použitých v tomto návode:

1.3 Požiadavky na mieste

Aby sa dosiahli zamýšľané výkonové údaje, musí byť zabezpečená správna inštalácia, správne vybudované vedenie 
odpadového vzduchu a dostatočný prívod vzduchu. Pri prevádzke krbov závislých od komína v miestnosti, ktorá sa 
má vetrať, musí byť za všetkých prevádzkových podmienok privádzaný dostatok čerstvého vzduchu.
Zariadenia sú IPX5 (odolné voči prúdeniu vlhkého vzduchu) a môžu byť preto inštalované v zóne 1 vlhkých miestností 
podľa VDE 100. Tiež zodpovedajú triede ochrany II.
Odlišné verzie a nepriaznivé podmienky inštalácie a prevádzky môžu viesť k zníženiu plánovaného objemového 
prietoku. Podľa DIN 18017 časť 3, bod 3.1.3. pri súčasnej prevádzke viacerých vetracích jednotiek v linke a vonkajších 
vplyvoch môže byť objemový prietok až o 15 % nižší ako plánovaný objemový prietok.



40 m³/h

60 m³/h
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1.4 Plánované objemové prietoky podľa DIN 18017

Vetracie systémy na vetranie kúpeľní, vrátane tých s WC misami, môžu byť konštruované pre nasledovné minimálne 
objemové prietoky v závislosti od konštrukcie a spôsobu prevádzky:

Tento objemový tok sa musí rozptýliť po dobu najmenej 12 hodín denne.

Objemový prietok možno znížiť na 0 m³/h, ak je zaručené, že pri každom vypnutí 
prístroja sa z miestnosti, ktorá sa má vetrať, odvedie ďalších 5 m³ vzduchu 
cez ventilačnú jednotku alebo ventil na odvod vzduchu.

1.5 Vedenie prívodu a odvodu vzduchu

Každá vnútorná miestnosť, ktorá sa má vetrať, musí mať neuzatvárateľný otvor na prúdenie vzduchu s voľným 

prierezom 150 cm². Odpadový vzduch by mal byť odvádzaný do stúpacieho potrubia čo najbližšie k stropu. 

V bazénoch musí byť vzduch vedený tak, aby v oblasti kúpania nevznikali rýchlosti vzduchu vyššie ako 0,2 m/s.

1.6 Pripojenie k potrubnému systému

Nasaďte spojovacie vedenie (75 mm hliníková ohybná rúra) na spojovací kus a pevne ho spojte textilnou alebo za 

studena zvarenou páskou. Polomer ohybu nesmie presiahnuť menovitý priemer rúry. Aby ste predišli poškodeniu 

koróziou, musíte pripojovaciu hadicu utesniť k murivu vhodnou fóliou (napr. PE fóliou).

1.7 Potrubné systémy

Priemer stúpačky s potrebnými odbočkami je potrebné dimenzovať podľa počtu podlaží a zariadení pomocou schém 

potrubí. Skreslenie, zúženie prierezu alebo výtlačné potrubie nad nadstavcom väčšie ako 1,5 m vedie k zvýšeným 

tlakovým stratám, ktoré je potrebné kompenzovať väčším priemerom stúpacieho potrubia. Ak sa hlavná čiara 

odchyľuje od vertikály, matematicky dokážte, že je splnená požiadavka podľa DIN 18 0 17 časť 3, oddiel 3.1.3, tretia 

veta. Pri dimenzovaní hlavného vedenia musíte vychádzať z toho, že všetky ventilátory sú súčasne prevádzkované 

na plný výkon.

Podľa DIN 18 0 17 časť 3, odsek 3.9 musia byť potrubia na odvod vzduchu tesné, stabilné a ak sú viac ako dve 

poschodia, musia byť vyrobené z ohňovzdorného materiálu (trieda A podľa DIN 4102). Musia byť navrhnuté alebo 

tepelne izolované tak, aby sa zabránilo poškodeniu kondenzátom. Výfukové potrubia musia byť vedené cez strechu. 

Aby sa zabránilo prenosu hluku prenášaného konštrukciou, hlavné vedenie musí byť zabezpečené pomocou objímok 

na tlmenie hluku.

V potrubí odpadového vzduchu musí byť nainštalovaný dostatočný počet čistiacich otvorov s pevnými uzávermi, 

aby sa potrubia odpadového vzduchu dali ľahko čistiť. Skrutkovacie čistiace uzávery nie sú povolené. 

Návrh a montáž vetracích systémov musí zodpovedať stavebnej akustike spĺňajúcej požiadavky DIN 4109. 

Maximálne dva ventilátory na poschodie môžu byť napojené na spoločné hlavné vedenie. 

Žiadne ďalšie miestnosti v byte nesmú byť prepojené cez zariadenie, ktoré odvzdušňuje kúpeľňu a WC.
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1.8 Schémy odbočiek na dimenzovanie stúpačiek

Predpoklad: výška podlažia 2,75 m, výstup zo strechy 1,50 m
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Zariadenia pod omietku

2 zariadenia na poschodie
prietok 60 m³/h, 
tlakový rozdiel 118 Pa

1 zariadenie na poschodie
prietok 60 m³/h, 
tlakový rozdiel 118 Pa
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2 zariadenia na poschodie
prietok 100 m³/h, 
tlakový rozdiel 60 Pa

1 zariadenie na poschodie
prietok 100 m³/h, 
tlakový rozdiel 60 Pa
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2 zariadenia na poschodie
prietok 60 m³/h, 
tlakový rozdiel 88 Pa
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Zariadenia na povrchovú montáž

1 zariadenie na poschodie
prietok 60 m³/h, 
tlakový rozdiel 88 Pa
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veľkosť potrubia

2 zariadenia na poschodie
prietok 90 m³/h, 
tlakový rozdiel 67 Pa

1 zariadenie na poschodie
prietok 90 m³/h, 
tlakový rozdiel 67 Pa



2 Príprava na montáž

2.1 Dodanie
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Aby sa predišlo plytvaniu, kryty pod omietku sa zvyčajne dodávajú bez samostatného balenia. Pozostávajú 

z vláknitého silikátového krytu alebo materiálu ABS/EPS a ochranného krytu omietky odolného voči vlhkosti. Puzdrá 

pod omietku s prídavným pripojením majú prídavné hrdlo z oceľového plechu pre hliníkovú ohybnú rúrku s DN 75 mm.

V prípade podomietkových krytov so zabudovaným protipožiarnym zariadením je v zásuvke uzáver. Pozostáva 

z uvoľňovacej konzoly s tavným článkom a vláknitého silikátového uzatváracieho prvoku. Uzatváracie zariadenie je 

možné do skrine namontovať aj dodatočne.

Balenie ventilátorovej vložky pre podomietkovú skriňu môže voliteľne obsahovať okrem univerzálnej ventilátorovej 

vložky aj riadiaci modul. Balenie obsahuje aj držiak filtra s filtračnou jednotkou (trieda EU 2 podľa DIN 24185 časť 2) 

a kryt ventilátora.

Verzia ako prisadený ventilátor obsahuje základnú dosku s namontovanou vložkou ventilátora, kryt ventilátora 

 a voliteľne riadiaci modul a upevňovací materiál.

Ak sa ventilátor skladuje na dlhšiu dobu, je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia, aby sa zabránilo škodlivým 

vplyvom:

• Miesto skladovania musí byť bez teplotných výkyvov, suché, chránené pred vodou a bez vibrácií.

• Ventilátor tiež chráňte vzduchotesným a prachotesným obalom.

Skontrolujte zásielku, či nie je poškodená ihneď po doručení prepravnou spoločnosťou. 
V prípade potreby o akomkoľvek poškodení okamžite informujte prepravnú spoločnosť 
a svojho predajcu. Včas neuplatnené reklamácie môžu viesť k strate prípadných nárokov.

Na škody spôsobené nesprávnym skladovaním, prepravou alebo uvedením do prevádzky 
sa záruka nevzťahuje.
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2.2 Rozmery

Zapustené puzdro

Kryt ventilátoraVložka ventilátora



BU

1

2

3

1

2

3

BA

1

1

Ventilačná jednotka GetAir SmartFan XR

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

www.heatart.sk
www.prodesigne.sk

verzia 20229

Montáž na strop s protipožiarnym 
zariadením so zapusteným krytom

2.3 Varianty protipožiarnej ochrany podľa DIN 18017 časť 3

Montáž na stenu bez protipožiarneho 
zariadenia s podomietkovým krytom

Montáž na stenu s protipožiarnym zariadením 
so zapusteným krytom

Montáž na strop bez protipožiarneho 
zariadenia so zapusteným puzdrom

montážna skrutka

uvoľniť konzolu

uzatvárací prvok



3 Elektrická inštalácia
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Elektrické pripojenie môže vykonať iba autorizovaný odborník. 
Všetky práce sa musia vykonávať pri vypnutom napájaní.

Ak majú byť ventilátory ovládané cez centrálny spínací bod, malo by sa z bezpečnostných 
dôvodov zvoliť nízkonapäťové riadenie.

3.1 Elektrické napájanie

Zariadenia sú IPX5 (odolné voči prúdeniu vlhkého vzduchu) a môžu byť preto inštalované v zóne 1 vlhkých miestností 
podľa VDE 100. Zodpovedajú tiež triede ochrany II a smernici EÚ 2014/30/EÚ. Ochranný vodič preto nie je potrebný.

Pri montáži musí byť zabezpečené odpojenie všetkých pólov od siete s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.

Je nevyhnutné, aby ste dodržiavali príslušné normy, bezpečnostné predpisy a technické špecifikácie.

Podmienky pripojenia energetických spoločností.
Káble na použitie:
• 3 x 1,5 NYM-J pre riadiace moduly typu G
• 5 x 1,5 NYM-J pre riadiace moduly typu V priame ovládanie
• 7 x 1,5 NYM-J pre riadiace moduly typu V s centrálnym ovládaním

3.2 Riadiaci modul

V závislosti od požiadaviek a zvoleného typu môžu byť ventilátory prevádzkované nasledovne:

1. Jedna úroveň
• pre priame vetranie podľa potreby
• pre následnú riadenú ventiláciu
• pre intervalovo riadené vetranie

2. Viacúrovňové
• s vysokonapäťovou reguláciou
• so základným, čiastočným alebo plným zaťažením
• pre následnú riadenú ventiláciu
• pre intervalovo riadené vetranie

Druhá prípojka sieťového napätia slúži na pripojenie lokálne spínanej čiastkovej záťaže. Schémy zapojenia sa 
nachádzajú na každom jednotlivom riadiacom module. Časy nábehu a intervalov sú buď predvolené, alebo sa dajú 
nastaviť v závislosti od požiadavky. Viacrýchlostné ventilátory sú pripojené cez 2-pólové spínače.
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Prepojenie jednotlivých izieb

Zariadenia alebo inštalácie prevádzkované spolu s ventilátorom môžu spôsobovať 
rušenie. Preto sa odporúča použitie 2-pólových spínačov na ovládanie ventilátora 
aj pre jednotlivé pripojenia miestností.

Zariadenia, ktoré vetrajú druhé miestnosti, musia byť ovládané pomocou 2-pólových 
spínačov.
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Prepojenie jednotlivých izieb
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Prepojenie jednotlivých izieb

Prepojenie jednotlivých izieb
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Prepojenie jednotlivých izieb
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4 Montáž

Pred začatím montáže si pozorne prečítajte pokyny.

Pri inštalácii ventilátora noste vhodné ochranné rukavice, aby ste predišli zraneniam.

Zariadenia je možné prevádzkovať v akejkoľvek montážnej polohe, s výnimkou dýzy v spodnej časti. Pri zariadeniach 
s protipožiarnym zariadením musí zásuvka smerovať nahor.

4.1 Montáž podomietkového telesa 

Kovový rám zarovnaný s omietkou udáva minimálnu montážnu hĺbku telesa 95 mm (podomietkové teleso bez 
protipožiarnej ochrany 105 mm). Hlbšia montáž alebo následné pripevnenie dlaždíc nie je dôležité, pretože medzi 
podomietkovým puzdrom a nosičom filtra nesmie byť žiadne spojenie. Čeľuste držiaka filtra umožňujú dobré držanie 
v kryte aj v murive alebo omietke. Na inštaláciu puzdra použite maltu skupiny II alebo III.

Puzdrá musia byť trvalo a pevne zalisované do sadrokartónu pomocou lisovaného 
spoja (231 mm).

4.1.1 Inštalácia s montážnou konzolou

Skráťte montážnu konzolu na požadovanú veľkosť v príslušných otvoroch. Pripevnite ho k puzdru pod omietku 
pomocou skrutiek. Pre zapustené puzdrá bez protipožiarnej ochrany sú súčasťou dodávky hmoždinky.
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Teraz pripevnite montážnu konzolu a puzdro na strop alebo stenu šachty pomocou dodaných hmoždiniek.

montáž na strop šachtymontáž na stenu šachty

Pripojte spojovaciu hadicu (flexibilná hliníková rúra) k hrdlu 
a pevne ju pripojte (textilná lepiaca páska alebo za studena 
zmrštiteľná páska).

Elektrickú prívodnú šnúru veďte cez zavádzací otvor do krytu 
a skráťte ho na 50 cm.

4.1.2 Inštalácia bez montážnej konzoly

Puzdro je možné pripevniť k stropu v dvoch otvoroch vedľa zásuvky 
pomocou perforovaného popruhu. Pripojte spojovaciu hadicu 
(flexibilná hliníková rúrka) k hrdlu a pevne ju pripojte (textilná lepiaca 
páska alebo za studena zmrštiteľná páska).

Elektrickú prívodnú šnúru veďte cez zavádzací otvor do krytu a skráťte ho na 50 cm.



BA

4.1.3 Požiarna ochrana mimo stien šachty s uzatváracím zariadením 

Pre zariadenia s požadovanou protipožiarnou ochranou použite protipožiarne zariadenie typu BA.
Uzatváracie zariadenie je namontované na protipožiarnej prepážke.
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Montáž do podhľadov alebo obkladových panelov je povolená len s montážnou konzolou (pozri montáž s montážnou 
konzolou). Pri inštalácii krytu do vysoko rezonančných obkladových panelov musíte použiť vhodné elastické vložky 
(napr. EPDM), aby ste zabránili prenosu hluku prenášaného štruktúrou.

4.1.4 Protipožiarna ochrana vonkajších stien šachty bez uzatváracieho zariadenia



4.1.5 Pripojenie druhej miestnosti

Použite podomietkové puzdro s prípojkou pre druhú miestnosť vhodnú pre umiestnenie v druhej miestnosti, 
aby bolo možné vytvoriť priame spojenie.
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Pripojte druhú prípojku miestnosti k bočnej zásuvke podomietkového telesa pomocou hliníkovej ohybnej rúrky 
a natrvalo ju utesnite (textilná lepiaca páska alebo páska zmrštiteľná za studena).

4.2 Montáž vložky ventilátora

Vložku ventilátora vyberte z pôvodnej krabice až bezprostredne pred montážou, 
aby ste predišli možnému poškodeniu a znečisteniu pri preprave alebo na stavbe.

Ak by miska ventilátora spadla alebo iným spôsobom sa poškodila, inštalácia 
nie je povolená, pretože už nie je možné zaručiť správnu funkciu zariadenia.

Elektrické pripojenie môže vykonať iba autorizovaný odborník. Všetky práce 
sa musia vykonávať v stave bez napätia. Nezabudnite dodržiavať príslušné 
normy a bezpečnostné predpisy.

Pri montáži musí byť zabezpečené odpojenie všetkých pólov od siete so šírkou 
kontaktného otvoru minimálne 3 mm.
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1. Odpojte napájací zdroj.

2. Odstráňte sadrový kryt z puzdra pod omietku. Skontrolujte 

    správnu inštaláciu krytu a káblového vstupu [A]. 

    Odstráňte prípadné nečistoty (sadra, zvyšky malty atď.).

3. Vyberte vložku ventilátora z obalu.

4. Zaveste vložku ventilátora zaháknutím výstupnej hlavy 

    ventilátora do vodiacej drážky na nosnej doske z oceľového 

    plechu. Upevnite ho v puzdre pomocou priloženej skrutky.

5. Nastavte vratnú pružinu. Pružina spätného ventilu môže 

    byť odstránená, keď výstupný otvor smeruje nahor 

    alebo doprava. Ak výfukový otvor smeruje nadol alebo 

    doľava, pružinu je potrebné zavesiť do tretieho závesného 

    otvoru.

6. Elektrické napájacie vedenie sa odizoluje na 6 cm a konce 

    sa odizolujú. Prívodné vedenie je potom vedené cez 

    káblovú priechodku.

7. Pripojenie k 8-pólovému konektoru sa vykoná podľa 

    schémy zapojenia umiestnenej na každom riadiacom

    module (pozri schémy zapojenia riadiaceho modulu).

8. Potom nasaďte riadiaci modul [B] a zaistite ho dvomi 

    dodanými skrutkami. Pri riadiacich moduloch so snímačom 

    vlhkosti si všimnite priložený návod na montáž.

9. Upevnite držiak filtra vertikálne do výrezu v stene [C] 

    pomocou štyroch nástenných príchytiek. Pretože medzi podomietkovou skriňou a vložkou ventilátora nie je žiadne

    spojenie, nezáleží na tom, či je skriňa nainštalovaná príliš hlboko. Čeľuste držiaka filtra umožňujú dobré držanie 

    v kryte aj v murive alebo omietke. Po montáži skontrolujte, či držiak filtra pevne sedí.

10. Potom vložte filtračnú jednotku a pripevnite fasádny kryt ventilátora, až kým nebudete cítiť, že zapadol na 

    miesto [D].

montážna skrutkavodiaca drážka



4.3 Montáž ventilátora na povrch
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Vložku ventilátora vyberte z pôvodnej krabice až bezprostredne pred montážou, 
aby ste predišli možnému poškodeniu a znečisteniu pri preprave alebo na stavbe.

Ak by miska ventilátora spadla alebo iným spôsobom bola poškodená, inštalácia nie je 
povolená, pretože už nie je možné zaručiť správnu funkciu zariadenia.

Elektrické pripojenie môže vykonať iba autorizovaný odborník. Všetky práce sa musia 
vykonávať v stave bez napätia. Nezabudnite dodržiavať príslušné normy 
a bezpečnostné predpisy.

Pri montáži musia byť všetky póly odpojené od siete so šírkou kontaktného otvoru 
minimálne 3 mm.

1. Odpojte napájací zdroj.

2. Vyberte kryt ventilátora a základnú dosku z obalu.

3. Vetracia jednotka musí byť inštalovaná s výfukovým otvorom presne nad nástenným výstupným otvorom potrubia 

    odpadového vzduchu 80-100 mm.

4. Základná doska sa inštaluje pomocou priložených hmoždiniek a skrutiek [A].

5. Zaveste vložku ventilátora zaháknutím výstupnej hlavy ventilátora do vodiacej drážky na nosnej doske z oceľového 

    plechu. Upevnite ho v puzdre pomocou priloženej skrutky.

6. Nastavte vratnú pružinu. Pružina spätného ventilu môže byť odstránená, keď výstupný otvor smeruje nahor 

    alebo doprava. Ak výfukový otvor smeruje nadol alebo doľava, pružinu je potrebné zavesiť do tretieho závesného 

    otvoru.

7. Elektrické napájacie vedenie sa odizoluje na 6 cm a konce sa odizolujú. Prívodné vedenie je potom vedené cez 

    káblovú priechodku.



8. Pripojenie k 8-pólovému konektoru sa vykoná podľa schémy zapojenia [B] umiestnenej na každom riadiacom 

    module (pozri schémy zapojenia riadiaceho modulu).

9. Potom zasuňte riadiaci modul a zaistite ho dvomi priloženými skrutkami [C]. V prípade riadiacich modulov 

    so snímačom vlhkosti dodržiavajte priložený montážny návod.
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10. Základová doska tvorí so stenou tieňovú medzeru, ktorú je potrebné utesniť silikónom.
11. Kryt je pripevnený k namontovanej základnej doske [D].
12. Potom vložte filtračnú jednotku a pripevnite fasádu ventilátora, až kým nebudete cítiť, že zapadla na miesto.

Centrálna upevňovacia skrutka

Výfukový otvor Výfukový otvor

Výfukový otvor Výfukový otvor



5 Údržba a servis
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5.1 Intervaly údržby

časový intervalkomponent opatrenie

• Povrch čistite vlhkou handričkou.Fasádny kryt ventilátora Štvrťročne

ŠtvrťročneFiltračná jednotka • Skontrolujte, či nie je filtračná jednotka znečistená.
• Vymeňte znečistenú filtračnú jednotku.

• Demontujte uzatvárací prvok.
• Skontrolujte uvoľňovaciu konzolu s tavnou 
  poistkou.
• Vymeňte silne znečistenú alebo chybnú 
  uvoľňovaciu konzolu.

Protipožiarne zariadenie 
typu BU Polročné

• Skontrolujte uvoľnenie vyklápacej klapky.
• Vymeňte chybné uzatváracie zariadenie.

Protipožiarne zariadenie 
typu BA Polročné

5.2 Pokyny na údržbu

Pri všetkých údržbárskych prácach musí byť systém vypnutý.

Počas údržbárskych prác na ventilačnej jednotke musí byť systém odpojený od napájania.

Pri zariadeniach s protipožiarnym zariadením do kuchýň je potrebné toto kontrolovať 
v polročných intervaloch po uvedení vetracieho zariadenia do prevádzky. 
Ak dve po sebe nasledujúce údržby neodhalia žiadne funkčné závady, možno interval 
údržby predĺžiť na jeden rok.

Objednávky na údržbu by mali byť zahrnuté v objednávkach na údržbu ventilačných 
systémov.



5.2.1 Údržba filtračnej jednotky
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Filtračnú jednotku je potrebné kontrolovať a meniť každé tri mesiace, pretože 
znečistené filtre spôsobujú pokles výkonu. Silne znečistený filter vedie k zvýšenému 
hluku a môže viesť k prehriatiu a tým k poruche zariadenia.

1. Zariadenie úplne odpojte od napájania.

2. Oboma rukami otočte fasádny kryt ventilátora o 45° a stiahnite ho.

3. Vyberte a skontrolujte filtračnú jednotku. Vymeňte znečistený filter za nový.

4. Po výmene filtra nasaďte fasádny kryt ventilátora a zarovnajte ho, kým nebudete cítiť, že zapadol na miesto.

Opätovné uvedenie do prevádzky bez filtra nie je povolené, inak dôjde k znečisteniu
 zariadenia a potrubia.

5.2.2 Údržba protipožiarneho zariadenia typu BU

uvoľniť konzolu

montážna skrutka

uzatvárací prvok

1. Zariadenie úplne odpojte od napájania.

2. Oboma rukami otočte fasádny kryt ventilátora o 45° a stiahnite ho. Potom je možné filtračnú jednotku vybrať. 

    Držiak filtra sa odstráni uvoľnením štyroch skrutiek.

3. Vložka ventilátora sa uvoľní upevňovacou skrutkou a potom sa môže vybrať z vodiacej drážky v kryte.

4. Uzatvárací prvok (6 mm vláknitá doska) je teraz možné zdvihnúť a uvoľniť stlačením spodnej polovice dosky. 

    Doska sa potom mierne nadvihne pomocou malej upevňovacej skrutky a pod uhlom sa vyberie z otvoru.



5. Uvoľňovacia konzola teraz môže byť skontrolovaná, či je správne umiestnená tavná poistka. Ak je potrebné 
    demontovať uvoľňovaciu konzolu z dôvodu nadmerného znečistenia, vykoná sa to pomocou centrálnej skrutky
    na zavesení konzoly.
6. Pre opätovnú montáž vložte dosku šikmo cez otvor zásuvky a zaveste miernym tlakom na hornú polovicu.
7. Zvyšok inštalácie sa vykoná v opačnom poradí ako čísla 1-3.

5.2.3 Údržba uzatváracieho zariadenia typu BA

Pozrite si časť Údržba protipožiarneho zariadenia typu BU.

1. Zariadenie úplne odpojte od napájania.
2. Po odstránení ventilačných komponentov na strane miestnosti (ventil na odvod vzduchu, hrdlo na pripojenie 
    potrubia alebo zariadenie na odvod vzduchu) je možné odklápaciu klapku uvoľniť uvoľnením tavnej poistky.
3. Po skontrolovaní funkcie klapky sa opäť nasadí tavná vložka a namontujú sa odvzdušňovacie komponenty.
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6 Likvidácia

Produkty opísané v tomto návode na obsluhu sa dajú z veľkej časti recyklovať vďaka ich nízkoemisnému spracovaniu. 
Ak sa chcete so svojím zariadením rozlúčiť, zlikvidujte ho v súlade s aktuálne platnými národnými predpismi. 
Informuje o tom obecný úrad. Obalový materiál sa musí likvidovať oddelene.
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7 Technické údaje

7.1 Zapustené zariadenia

Ventilačná jednotka GetAir SmartFan XR

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

www.heatart.sk
www.prodesigne.sk

verzia 202227

Objemový prietok [m³/h]

1)Hladina akustického tlaku  [dB(A)]

Spotreba energie [W]

Aktuálna spotreba (A)

Rozdiel tlaku (Pa)

Vstupné napätie (V)

Stupeň ochrany

Privádzaný vzduch Bez agresívnych plynov, prachu a olejov

Montáž na stenu alebo strop

Prípustná prevádzková teplota [°C]

Možné umiestnenie

Minimálna hrúbka steny [mm]

Rozmery zariadenia [mm]
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7.2 Zariadenia na povrchovú montáž
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Objemový prietok [m³/h]

1)Hladina akustického tlaku  [dB(A)]

Spotreba energie [W]

Aktuálna spotreba (A)

Rozdiel tlaku (Pa)

Vstupné napätie (V)

Stupeň ochrany

Privádzaný vzduch

Prípustná prevádzková teplota [°C]

Možné umiestnenie

Minimálna hrúbka steny [mm]

Rozmery zariadenia [mm]

Bez agresívnych plynov, prachu a olejov

Montáž na stenu alebo strop

 Merané vo vzdialenosti 1 m od ventilátora
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7.3 Výkonnostná krivka
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Podomietkový ventilátor Ventilátor na povrch

montáž 
na stenu

kuchyňa/
druhá izba

montáž 
na strop

8 Vyhlásenie o zhode ES

Vetracie jednotky pozostávajúce z univerzálnej ventilátorovej vložky, ako aj ventilátorov na omietku a riadiacich 
modulov spĺňajú požiadavky a predpisy § 4 ods.1 EMVG.

DAR registračné č. TTI-P-G053/92-00 Hewlett Packard, skúšobné laboratórium Böblingen Akreditácia BAPT, 
DATech, DEKITZ

9 Schválené čísla

Podomietkové puzdro s protipožiarnou ochranou

Podomietkové puzdro so zabudovaným protipožiarnym zariadením

Protipožiarne zariadenie typu BU pre puzdro pod omietku

Protipožiarne zariadenie typu BA na inštaláciu na stenu

Ventilátorová vložka do skrine pod omietku

Ventilátor na povrch



10 Záruka

Na vetraciu jednotku je poskytovaná dvojročná záruka. 

Nárok na záruku zaniká v prípade, že:

• Poškodenie je spôsobené nesprávnym alebo nevhodným zaobchádzaním a používaním alebo nedodržaním 

  montážneho a prevádzkového návodu.

• Používajú sa komponenty alebo príslušenstvo, ktoré nie sú odporúčané alebo schválené výrobcom.

• Na ventilačnom systéme sa vykonali zmeny alebo prestavby.

• Vo ventilačnom systéme nie sú použité originálne náhradné diely od výrobcu.

• Škody spôsobené vyššou mocou alebo vplyvom prostredia.

• Škody spôsobené chemickými alebo elektrochemickými účinkami kvapalín alebo plynov.
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Mimo Nemecka platia ustanovenia národnej záruky krajiny, v ktorej sa systém predáva. 
Kontaktujte predajcu vo vašej domovskej krajine.

Reklamácia
Pri prevzatí skontrolujte dodávku podľa dodacieho listu, či je kompletná a či nie je poškodená pri preprave. 
Chýbajúce položky reklamujte u dodávateľa do štyroch týždňov.

Dokumentácia
Táto dokumentácia popisuje funkčnosť štandardného rozsahu. Kvôli prehľadnosti nie je možné brať do úvahy všetky 
mysliteľné prípady inštalácie, montáže, prevádzky, údržby a servisu. Ilustrácie v tejto dokumentácii sa môžu mierne 
líšiť od dizajnu produktu, ktorý ste si zakúpili. Funkčnosť zostáva rovnaká aj napriek tejto odchýlke v detailoch.

Služby
Kontaktujte svojho dodávateľa, predajcu alebo náš servisný personál, ktorý vám poskytne technickú radu.



11 Príloha

11.1 Poznámky
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