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NINIEJSZA INSTRUKCJA DOTYCZY:
Nawiewników kwadratowych LTVM, LRVM; Nawiewników perforowanych PTVM, PRVM
Nawiewników wirowych RTBM, RRBM; Nawiewników szczelinowych STOM
Anemostatów typu CKT, CKK, SKK, SKE

1. Wst�p

Nawiewniki s� produktami wysokiej jako�ci wykonanymi zgodnie z mi�dzynarodowym standardem ISO 9001.
Wszystkie komponenty s� sprawdzane, a produkt finalny jest kontrolowany pod koniec procesu produkcji.

UWAGA!
Nawiewniki słu�� do rozprowadzania czystego powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Nie mog�
stanowi� cz��ci instalacji przemysłowych, takich jak odci�gi chemiczne, odpylaj�ce itd. Transport gazów
agresywnych, wybuchowych lub zanieczyszczonych pyłami, tłuszczami, czy te� innymi zwi�zkami jest
zabroniony.

Po rozpakowaniu nawiewnika nale�y sprawdzi� czy:

- Wielko�� nawiewnika, wymiary jego przył�czy oraz typ przył�cza jest zgodny z projektem wykonawczym i
zamówieniem.

- Czy nawiewnik nie został uszkodzony podczas transportu..
2. Opis.

− Nawiewniki wykonane s� z blachy stalowej pokrytej epoksydow� farb� proszkow�. Elementy stalowe mog�
posiada� ostre kanty i kraw�dzie, które mog� by� przyczyn� wypadku. Podczas instalacji nale�y zachowa�
szczególn� ostro�no��.

− Podczas prac z elementami sufitu podwieszanego nale�y stosowa� jedynie narz�dzia posiadaj�ce odpowiednie
wymagane atesty i legalizacje, a prace wykonywa� zgodnie z zasadami BHP.

− Pracownicy znajduj�cy si� w bezpo�redniej blisko�ci nawiewników oraz pod nimi, podczas instalacji powinni
stosowa� r�kawice ochronne, okulary ochronne i kaski.

− Nale�y upewni� si�, �e instalacja wentylacyjna jest wył�czona.
3. Monta� elementów

UWAGA!
Przed monta�em nawiewników nale�y upewni� si�, �e elementy no�ne systemu monta�owego dla sufitów
podwieszanych zostały wykonane pod wymiary płyt 600×600mm, �e s� zainstalowane na odpowiedniej
wysoko�ci, a ich no�no�� jest wystarczaj�ca do utrzymania instalowanych nawiewników.

UWAGA!
Wszystkie czynno�ci monta�owe nale�y wykonywa� przy u�yciu odpowiedniego sprz�tu, a monta�,
nastaw� parametrów i czynno�ci serwisowe nale�y przeprowadza� w r�kawicach i okularach ochronnych.

Zaleca si� monta� w nast�puj�cej kolejno�ci:
- usuni�cie wszelkich elementów zabezpieczaj�cych nawiewnik w transporcie,
- uło�enie płyty przedniej w systemie monta�owych sufitu podwieszanego,
- nało�enie przył�cza w sposób optymalny w stosunku do prowadzonej instalacji,
- poł�czenie przył�cza z reszt� instalacji za pomoc� elastycznego przewodu wentylacyjnego,
- ustawienie przepustnicy (o ile w danym modelu wyst�puje) w ��danej pozycji,
- usuni�cie wszelkich narz�dzi i  zb�dnych odpadów pozostałych po czynno�ciach monta�owych,
- kontrola prawidłowo�ci wykonanych podł�cze� z projektem wykonawczym, ich szczelno�ci oraz kontrola

parametrów instalacji,
- w razie potrzeby ponowna regulacja przepustnicy, a� do osi�gni�cia wła�ciwych parametrów.
- w celu zachowania szczelno�ci instalacji dopuszcza si� stosowanie silikonów monta�owych i ta�m izolacyjnych

posiadaj�cych odpowiednie atesty.
4. Konserwacja

Przed rozpocz�ciem czynno�ci konserwacyjnych nale�y upewni� si�, �e instalacja wentylacyjna nie pracuje, a
ewentualny demonta� nawiewnika nast�puje przy zachowaniu tych samych �rodków ostro�no�ci, o których
wspomniano wcze�niej. Nawiewniki nie wymagaj� specjalnych czynno�ci konserwacyjnych. W celu utrzymania
wła�ciwych parametrów pracy nale�y dokonywa� regularnych kontroli i czyszczenia instalacji w celu zapobie�enia
odkładania si� brudu i kurzu na elementach nawiewnika. Czyszczenie nale�y wykonywa� za pomoc�
ogólnodost�pnych �rodków czyszcz�cych nie powoduj�cych uszkodze� mechanicznych nawiewnika ani nie
powoduj�cych odbarwie� lakieru czy te� przy�pieszonej korozji. Nie nale�y stosowa� �r�cych �rodków chemicznych,
ani ostrych przedmiotów, czy szczotek. Instalacj� wentylacyjn� mo�na uruchomi� ponownie dopiero wtedy, gdy
wszystkie elementy nawiewników zostały ponownie poprawnie zainstalowane, a na ich elementach nie ma wilgoci,
ani �adnych pozostało�ci po płynach u�ytych do czyszczenia, a narz�dzia u�yte w konserwacji, demonta�u i
monta�u zostały z instalacji usuni�te.


