
STRADA FRESH
Instrukcja montażu
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1 Obudowa

2 Wymiennik ciepła

3 DBE

4 Jaga Fresh

5 Panel sterujący

6 Podłączenia hydrauliczne

7 Zasilanie (230 V)

8 Panel tylny

Budowa Strada Fresh

Wywierć kanały powietrzne przy użyciu dostarczonego szablonu montażowego 

Ø 112 mm
Luchtaanvoer

alimentation d'air
Luftzufuhr

Air inlet

Ø 112 mm
Luchtafvoer

Extraction d'air
Extraktion
Air exhaust

min. 12 cm

STRADA FRESH / BRIZA FRESH

 ↓ Niveau van de afgewerkte vloer  ↓  Niveau du sol fini  ↓  Oberkante Fertigfußboden  ↓  Top edge of finished floor ↓    

↑ De rand van de ophangmal = rand van de omkasting ↑ Le bord de la template = bord de l'enveloppe ↑ Der Rand des template = Bord der Ummantelung ↑ The edge of the template = edge of the casing ↑

Wymagania instalacyjne

• Wystarczająco mocna ściana do utrzymania jednostki.

• Solidna konstrukcja ściany pod punktami montażowymi.

• Brak rur lub konstrukcji stalowych w ścianie w miejscach, w których znajdują się kanały ścienne.



Kanały ścienne, 3 możliwości:

A   Kratka ścienna w kształcie cegły, montaż podczas budowy.

B   Kratka ścienna w kształcie cegły, montaż w istniejącej ścianie.

C    Montaż kratki nakładanej.

A
Instalacja kratki w kształcie cegły

Włóż połączenie elastyczne do otworów i zamontuj kasetę 
montażową
UAWAGA!
Włóż blok wypełniający do kasety, kiedy już jest 
ustawiona.  W płaszczyźnie poziomej zamontuj uchwyt 
kasety, w miarę możliwości zgodnie z wywierconym już 
otworem.

Wybierz miejsce na kasetę montażową poniżej punktu otworów 
w ścianie wewnętrznej.

Użyj zaprawy, aby umieścić uchwyt kasety prawidłowo. 
Dopasuj uchwyty kasety do wybranych miejsc w ścianie.

Starannie wykończ spoiny i wypełnij szczeliny.  Włóż kasetę do 
kieszeni.
Zamocuj osłoną ociekową do dołu!
* Opcja
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2xTa część do dołu

Wybierz miejsce na kasetę montażową

<  ściana 
zewnętrzna 

linia wywierconego 
wcześniej otworu 



*optional

B
Instalacja kratki w kształcie cegły w istniejącej ścianie

2x

Wywierć otwór przez wybraną cegłę  Wybierz cegłę, którą można 
usunąć najłatwiej.

Cegła do usunięcia powinna być poniżej otworu w ścianie 
wewnętrznej.

2x

Wyjmij wybraną cegłę  poprzez nawiercenie w niej kilku 
otworów.

Włóż kasetę w przygotowany wcześniej otwór.
UWAGA! 
Włóż blok wypełniający do kasety, kiedy już jest ustawiona.

2x

Użyj podkładki , aby prawidłowo ustawić uchwyt kasety. 
Uszczelnij przestrzeń wokół kieszeni kasety za pomocą pianki 
poliuretanowej. usunąć nadmiar pianki (po utwardzeniu), aż 
do głębokości około 1 do 2 cm

Starannie wykończ spoiny i wypełnij szczeliny.  Włóż kasetę do 
kieszeni.
Zamocuj osłoną ociekową do dołu!

Wybierz zewnętrzną cegłę, którą można usunąć. Powinna to 
być cegła poniżej otworu wlotu powietrza, aby umożliwić 
odprowadzanie wody.
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C
Montaż kratki nakładanej

2x

Wywierć otwór przez wybranym miejscu ściany wewnętrznej. Wywierć 2 otwory Ø 112 mm w ścianie zewnętrznej.  
Otwór w środku w centralnym punkcie.

Umieścić kołnierz z giętkim gumowym przewodem w ścianie i 
wciśnij go do wewnątrz.

Użyj podkładki do pozycjonowania kołnierza.
Uszczelnij przestrzeń za pomocą pianki poliuretanowej. 
Upewnij się, że kołnierz pozostaje w ścianie nie powinien być 
wciągnięty do otworu.

Umieść kratkę w otworze.
*opcja

Wyciągnij przewody elastyczne do środka przez otwór w ścianie.
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Montaż

5095.020

set 24
COLO.JF3.xx.xxx

Zamontuj kasetę jednostki według dołączonego szablonu Wykonaj podłączenia hydrauliczne

Zasilanie 230 V

Podłączenie elektryczne Jaga Fresh (230 V) Zamontuj obudowę na urządzeniu
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Demontaż obudowy

Zdejmij listwę przyścienną Zdjemij kratkę

Zdejmij obudowę z urządzenia
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Dokładne wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi FRESH 

Wymiana filtrów

Zdjemij obudowę z urządzenia Zdejmij pokrywę, obracając je o ćwierć obrotu w lewo, a następnie 
pociągając do siebie. Sprawdź  czystość i jeśli to konieczne,  
wyczyść wstępny filtr siatkowy.

Wyjmij filtry powietrza odpinając trzy spinki i opuszczając obudowę 
filtra powietrza do przodu o 90 stopni. Wysuń obydwa filtry z 
obudowy.
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Zamontuj kratkę Zamontuj listwę przyścienną

Elektronika w centrali wentylacyjnej JAGA FRESH wykona test, w 
którym zostaną sprawdzone wszystkie czujniki i funkcje. Jeśli 
wszystko jest OK, JAGA FRESH przejdzie do ustawień domyślnych, w 
których wentylacja będzie kontrolowana na podstawie jakości 
powietrza 1200 ppm CO2 patrz także instrukcja obsługi.
Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia i / lub zmianę parametrów 
wentylacyjnych, należy zapoznać się z oddzielną instrukcją  instalacji 
oprogramowania.

5 6



Uwaga:

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz przy
braku podstawowej wiedzy, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się
urządzeniem.

Proszę dokładnie przestrzegać poniższych wskazówek w
celu prawidłowej instalacji i użytkowania.
Prawo do gwarancji przepada w przypadku:
• błędów lub szkód wynikających z niezastosowania się do instrukcji 

montażu, czyszczenia i użytkowania,
• niewłaściwego i/lub użytkowania lub naprawiania urządzenia,
• dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione i wad wynikających 

z czynników zewnętrznych,
• zmian dokonywanych w urządzeniu we własnym zakresie.
• w przypadku pytań lub zażaleń, należy skontaktować się z dostawcą 

lub instalatorem.
• Prawa autorskie do niniejszej instrukcji są własnością firmy Jaga Inc. 

Prosimy zachować tę instrukcję i stosować się do niej!

Ze względu na stałą innowacyjność i dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktów,

Jaga zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie w każdym momencie.
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