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Příslušenství
Fresh TL100DE – přisávací stěnový
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Všeobecné
Fresh TL100DE slouží k přívodu venkovního vzduchu
skrz fasádu budovy. Zařízení je vybaveno vnitřním
deflektorem s nastavitelným průtokem vzduchu, hrubým
prachovým filtrem a venkovní mřížkou.
Vnitřní deflektor zajišťuje ideální mísení venkovního
vzduchu s vnitřní, aniž by docházel ke srážení vlhkosti.
Již ve vzdálenosti 50 cm od vyústi je teplota přiváděného
vzduchu nižší než teplota v místnosti maximálně o 3 °C.
Toto příslušenství je dostupné pro tato tepelná čerpadla
NIBE.
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Obsah balení
1x

Venkovní nasávací mřížka

1x

Vnější adaptér

1x

Potrubí

1x

Zásuvná kazeta s filtrem

1x

Vnitřní část s nastavitelnou vzduchovou
vyústkou

2x

Těsnění
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Popis zařízení
Přisávací zařízení má velmi decentní a jemný design
navíc je možné před instalací zepředu natřít. Zařízení je
vybavené silnou izolací proti kondenzaci, ochranou proti
nárazům větru a filtrem. Průtok vzduchu je regulován
nastavením úhlu otevření vnitřní klapky.

Popis a rozměry dílů
Regulační klapka a vnitřní vyústka

Zařízení je dodáváno se stěnovým potrubím a venkovní
mřížkou. Stěnové potrubí se skládá ze dvou spojů
s pouzdrem a jednoho kusu potrubí. Celkovou délku
přisávacího prvku je možné regulovat mírou zasunutí
vnitřní části do potrubí.
Vnitřní část je vybavena silnou izolací proti kondenzaci a
filtrem umístěným v zásuvné kazetě. Kazeta má ve
spodní části ochranou přepážku proti vniknutí vody do
vnitřního prostoru. Distribuční systém byl vyvinut
s maximálním důrazem na správnou distribuci vzduchu
ve vnitřním prostředí. Velmi studený vzduch z venku je
mísen s vnitřním tak, že již ve vzdálenosti několik
centimetrů od vyústi, má komfortní teplotu.

Upozornění
Filtr by měl být čištěn nebo vyměněn jednou až
dvakrát ročně. Pro přístup k filtru sejměte vrchní
kryt vnitřní části ventilu. Standardní filtr lze
vyprat v mýdlové vodě, jiné filtry musí být
vyměněny.

Rozměry
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Rozměry jednotlivých dílů
Poz.

Popis

Rozměry

1

Vnitřní část
s nastavitelnou
vyústkou

Ø 150 mm/tl.46mm

2

Těsnění

Ø 98/100 mm

3

Potrubí

Ø 100/104x360 mm

4

Těsnění

Ø 98/100 mm

6

Vnější adaptér

Ø 98x30 mm

7

Venkovní část
nasávací mřížka

# 150 mm
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Popis instalace
Umístění v prostoru
zařízení by mělo být umístěno v dostatečné výšce na
stěně. Pokud je v místnosti radiátor, je vhodné umístit
zařízení nad ním nebo v jeho blízkosti. Bude tak využitý
teplý proud vzduchu od radiátoru a tím se dosáhne
maximální tepelné pohody.
Fresh TL funguje ideálně v kombinaci s podlahovým
vytápěním, pro které byl původně navrhnut.

Postup instalace
1. Vyvrtání otvoru
Vyvrtejte otvor o průměru Ø 108 mm přes zeď
s mírným sklonem směrem ven, min. vzdálenost
otvoru od stropu 100 mm, přibližně 1 mm / 10 cm

3. Instalace vnitřní části
A. Otevřete vnitřní kryt (1) uvolněním pojistného
uchycení (2). Vysuňte horní hranu z předního krytu
dokud spodní úchytky nevyjedou z čepů v drážkách.

2. Instalace vnější části ventilu
Naneste lepidlo na venkovní mřížku, nasaďte vnější
adaptér a pevně přitiskněte. Upravte délku
stěnového potrubí podle tloušťky stěny. Potrubí
může být o 50 mm kratší vzhledem k teleskopické
vnitřní části. Nasaďte těsnění, následně celý díl
zasuňtě do připraveného otvoru a připevněte
pomocí 4 šroubů k fasádě.
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B. Oddělejte klapku z otočného ramene (4)
vycvaknutím z předního krytu

C. Nasaďte přední kryt na adaptér (5) a ujistěte se, že
šipka na předním rytu směřuje nahoru. Upevněte
těsnění (6) bezpečně na druhou stranu adaptéru.
Zasuňte celý díl takto do otvoru ve zdi. Pomocí 4
šroubů připevněte ke zdi přední kryt.

E. Zasuňte kazetu s filtrem (7) do potrubí. Kazeta musí
být alespoň 5 mm od hrany. Ujistěte se, že řepážka
proti vniknutí vody s nápisem „DOWN“ je vespod.
Drážka na jejím konci musí zajet trnu v potrubí
nakonci adaptéru.

F.

Spodní díl klapky zasuňte zpět do drážek na čepy
(8). Pozicí klapy v drážkách lze nastavit min. / max.
průtok.

D. Nasaďte zpět na přední kryt klapku uchycení na
otočné rameno.
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Návrh systému a distribuce vzduchu
Počet Fresh ventilů navrhnout tak, aby průtok vzduchu ventilem byl maximálně 25 m3/s. Šedě vyznačená je oblast
s prouděním vzduchu rychlostí nad 0,15 m/s.

Radiátor, pohled zepředu

Radiátor, pohled zepředu

Podlahové vytápění, pohled zepředu

Průtok vzduchu 25 m /s, vnitřní
teplota 22,8 °C, výkon radiátoru
500 W, venkovní teplota -15,6 °C

Průtok vzduchu 25 m /s, vnitřní
teplota 23,1 °C, výkon radiátoru
500 W, venkovní teplota -14,7 °C

Průtok vzduchu 25 m3/s, vnitřní teplota
21 °C, venkovní teplota -16,4 °C

Radiátor, pohled zboku

Radiátor, pohled zboku

Podlahové vytápění, pohled zboku

Průtok vzduchu 25 m /s, vnitřní
teplota 22,8 °C, výkon radiátoru
500 W, venkovní teplota -15,6 °C

Průtok vzduchu 25 m /s, vnitřní
teplota 23,1 °C, výkon radiátoru
500 W, venkovní teplota -14,7 °C

Průtok vzduchu 25 m3/s, vnitřní teplota
21 °C, venkovní teplota -16,4 °C

3

3
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Diagram tlakové ztráty
Pylový filtr
Flimmer filtr

Tlak [Pa]

Tlak [Pa]

Standardní filtr

Průtok vzduchu

Průtok vzduchu

.

Přisávací stěnový prvek
Fresh TL100DE

Návod k instalaci│

9

Důležitá upozornění
Údržba
K zajištění kvality vzduchu ve vnitřním prostředí a
správné průtoku, by měl být filtr čištěn nebo vyměněn
alespoň 1 až 2 krát za rok. Standardní filtr je možné
vyprat v mýdlové vody. Ostatní filtry musí být vyměněny.
Standardní filtr je umístěn v zásuvné kazetě za vnitřní
vyústkou. Klapka na vyústce se otevře a kazeta filtrem
může být snadno vysunuta.
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