FREEDOM CLIMA
Instrukcja montażu

Jeśli urządzenie używane jest do chłodzenia
rury muszą być zaizolowane.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do montażu.

Freedom Clima
Budowa
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Kratka aluminiowa
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Podłączenia elastyczne 15 cm 1/2”
(stal nierdzewna)
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Obudowa wewnętrzna
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Low H2O Wymiennik ciepła Low-H2O
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Mini wentylator EC z obudową
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Podłączenia elektryczne zawsze po lewej stronie
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Obudowa zewnętrzna
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Panele końcowe
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Listwa łącząca
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Szablon montażowy
- w zestawie
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Podłączenia zawsze
0...10Vpo lewej stronie.
CLIMA CANAL
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• Chłodzenie:
Aby zapobiec kondensacji rury powinny
być izolowane.

Freedom Clima
Wymiary
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5 cm

H (cm)
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Installatie / Installation
Zachowaj odpowiednią odległość na zasłony!

min 20 cm
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• Pozycja podłączeń hydraulicznych, elektrycznych i odpływu kondensatu, według
załączonego szablonu

Freedom Clima
Instalacja
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• Poziom wylewki
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Rodzaj śrub i kołków montażowych zależny
jest od rodzaju podłogi.

9 cm
Jeżeli Freedom Clima używany jest do chłodzenia, rury
powinny być zaizolowane.
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24VDC
0...10V

CLIMA CANAL
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Freedom Clima
Instalacja
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Freedom Clima
Utrzymanie w czystości
Czyszczenie filtrów
− zanieczyszczone filtry utrudniają przepływ powietrza przez
grzejnik, więc należy je czyścić w określonych odstępach
czasu, z częstotliwością zależną od funkcji użytkowej
pomieszczenia.
− filtry nie muszą być wyjmowane, aby wyczyścić je za pomocą
odkurzacza.
Czyszczenie obudowy
− wewnętrzne elementy grzejnika można wyjąć z obudowy
− istotne jest regularne czyszczenie (około raz do roku), w
zależności od funkcji użytkowej pomieszczenia
− obudowę należy czyścić miękką gąbką lub szmatką z
ewentualnym użyciem niewielkich ilości łagodnego
detergentu. Do czyszczenia nie należy używać żadnych
agresywnych lub ścierających środków chemicznych.

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:
• błędy lub szkody wynikające 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.

Czyszczenie obudowy
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wyjmij kratkę
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zdemontuj listwy łączące
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zdemontuj osłonę
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wyjmij wentylator
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Schemat połączeń elektrycznych grzejników Jaga Clima Canal (lub Briza, Freedom Clima)
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230V AC / 24V DC
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UWAGA:
- przekroje przewodów powinny zostać określone na podstawie tabel
dostępnych w karcie katalogowej grzejnika Clima Canal (lub Briza)
- moc zasilacza powinna być równa bądź większa niż suma mocy odbiorników
w obwodzie
- moce poszczególnych urządzeń dostępne są w ich kartach katalogowych

sterowanie wentylatorem EC 0...10V
sterowanie siłownikiem 24VDC on/oﬀ
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