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1. INNAN DU BÖRJAR

Innan du installerar, läs noga avsnittet "Säkert bruk av luftgardinerna", där du hittar alla instruktioner för säker och korrekt 
användning av produkten.

Symbol Betydelse

VARNING!

VÄNLIGEN NOTERA!

DU KOMMER BEHÖVA

TEKNISK INFORMATION

Varning eller försiktighet

Viktiga anvisningar

Praktiska tips och information

Detaljerad teknisk information

Hänvisning till en annan del av handboken

Denna bruksanvisning innehåller viktiga instruktioner för lämplig installation av luftgardinerna. Innan du installerar läs noggrant 
alla följande instruktioner och följ dem. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar, inklusive i den tekniska dokumentati-
onen, utan föregående meddelande. Håll handboken för framtida användning. Anvisningarna här är en del av produkten

Försäkran om överensstämmelse
Mer information finns på www.2VV.cz
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2.2 INNEHÅLL

+5 oC

+40 oC

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt 
och kan återanvändas eller återvinnas. 
Bidra aktivt till skyddet av miljön och se 
till att förpackningsmaterialen kasseras 
eller återvinns på rätt sätt.

    VÄNLIGEN NOTERA!

• Om enheten transporterades i temperaturer under 0 ° C, 
lämna den efter uppackning i driftsförhållanden under 
minst två timmar utan att aktivera för att kompensera inre 
temperaturen.

2. UPPACKNING

2.1 KONTROLL AV LEVERANSEN
    VÄNLIGEN NOTERA!

Kontrollera produkten för skador omedelbart efter leveran-
sen. Vid skador på förpackningen, kontakta transportören. 
Krav som inte lämnas in i rätt tid kommer att bortse från.

• Kontrollera att den motsvarar den beställda produkttypen. 
Vid bristande överensstämmelse, packa inte ut produkten 
och kontakta säljaren.

• Efter uppackning kontrollera att produkten och alla övriga 
komponenter är i bra skick. Kontakta försäljaren i händelse 
av tvekan

• Installera inte en skadad enhet!
• Om du inte ska packa upp produkten omedelbart efter le-

veransen, förvara den inomhus, på ett torrt ställe med om-
givande temperaturer mellan +5°C och +40°C.

1x

4x

4x

4x

4x

M6x20

M6x20

M6x20

M6x20

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x  (10 m)

2x  VCV-xxS/E-SU 
3x  VCV-xxW-SU 

1x VCV-xxW-SS 

COMFORT Master

COMFORT Slave

SUPERIOR Master

SUPERIOR Slave



4 52VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

3. HUVUDKOMPONENTER

4. MÅTT
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Luftridåns mått (mm)
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Kåpor för golvfäste

Låsbult

Servicekåpa

Övre kåpa

Golvfäste - del 1

Golvfäste - del 2

Utblåsningsgaller

Golvfästets mått (mm)
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5. TEKNISKA DATA

Vattenbatteriet är tillverkad av koppar/aluminium, är konstruerad för en högsta vattentemperatur 
på 100° C och ett maximalt arbetstryck på 1,6 MPa.

Typ

Värmeffekt  
[kW]* Total energiförb-

rukning [kW] Total spänning / 
ström [V/A]

Motorkonsumtion 
[V/A]

Utblåsnings-tem-
peratur ∆t [°C]

Matnings-
frekvens [Hz] Vikt  [kg]

1:a steget 2:a steget

VCV-B-25S - - 1,65 230/7 230/6,5 - 50 95

VCV-B-25E 13 24,0 25,65 400/42 230/6,5 15,5*1 50 103

VCV-B-25F 19 36,0 37,65 400/59,2 230/6,5 23,3*1 50 103

VCV-B-25W - 50,1* 1,65 230/7 230/6,5 34,4 50 104

* Med vattentemperatur på 90º/70° C och vid en inloppstemperatur på 18° C 

* Vid en inloppstemperatur på 18° C

Parametrar för vattenbytare LPHW

Typ
Luftmängd Värmeeffekt Utblåsningstemperatur * Tryckfall Vattenflöde

[m3/h] [kW] [°C] [kPa] [l/s]

Parametry vodních výměníků LPHW při teplotním spádu 60/40 °C 
VCV-B-25W 4350 24,2 34,6 19 0,3

Parametry vodních výměníků LPHW při teplotním spádu 70/50 °C 
VCV-B-25W 4350 32,9 40,6 34 0,4

Parametry vodních výměníků LPHW při teplotním spádu 80/60 °C 
VCV-B-25W 4350 41,5 46,5 52 0,5

Parametry vodních výměníků LPHW při teplotním spádu 90/70 °C 

VCV-B-25W 4350 50,1 52 73 0,6
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6. INSTALLATION

6.1 VÄLJ INSTALLATIONSPLATSEN

6.1-1 Installationsmått

• Luftridån får enbart installeras i vertikalt läge!
• Luftridån kan installeras antingen till höger eller 

till vänster om dörren. Serviceluckan skall vara 
vänd inåt rummet (åtkomlig)

• Luftridån måste användas i torrt, inomhu-
sutrymme med en rumstemperatur mellan +5° C 
och +35° C och relativ fuktighet på upp till 90 %.

• Luftridån är inte avsedd att flytta luft som inne-
håller brännbara eller explosiva blandningar, ke-
miska ångor, grovt damm, sot, fett, gifter, smitt-
samma bakterier, etc.

6.1-2 Säkerhetsavstånd

• Endast icke brännbara material (de som inte bri-
nner, pyr eller karboniseras) eller eldbeständiga mate-
rial (de som inte brinner, men huvudsakligen pyr, t.ex. 
gipskartong) kan förvaras inom 100 mm i varje 
riktning av luftridån. Men, dessa material ska inte 
blockera inlopps-och utloppsöppningarna.

• För luftridå med en elvärme, är säkerhetsavståndet 
från byggnadsstrukturella ytor och brännbara föremål 
som följer:
det säkra avståndet för brännbara material i riktning 
av huvudluftflödet d.v.s. bakom utloppet av ventilati-
onsgallret) är 500 mm
det säkra avståndet från brännbara material över luft-
ridån är 500 mm
det säkra avståndet till brännbara material i andra 
riktningar är 100 mm.

6.1-3 Mät installationsplatsen

Mät upp platsen där luftridån skall installeras. Om el-
ledningar ska ledas utmed golvet, är det nödvändigt att 
markera installationsområdet, inklusive ingångar för el- 
eller vattenledningar (luftridå VCV-B-25W).
Mät och markera hålen för golvfästet. Kontrolleras ge-
nom att placera golvfästet på den markerade platsen.
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6. INSTALACE 

6.1 ZVOLTE MÍSTO INSTALACE
6.1-1 Zástavbové rozměry

Vzduchová clona musí být instalována pouze •	
ve vertikální poloze! 
Polohu instalace vzduchové clony lze volit •	
v závislosti na potřebě umístění servisního 
krytu. (Pravo-levé provedení)
Musí být provozována ve vnitřních krytých •	
a suchých prostorách s okolní teplotou od  
+5°C do   +35°C a relativní vlhkostí do 90%.
Vzduchová clony není určena pro dopravu •	
vzduchu s obsahem hořlavých nebo výbuš-
ných směsí, výparů chemikálií, hrubého pra-
chu, sazí, mastnost, jedů, choroboplodných 
zárodků atd.

6.1-2 Odstupové vzdálenosti

Ve vzdálenosti do 100 mm od vzduchové •	
clony ve všech směrech mohou být pouze 
nehořlavé materiály (nehoří, nežhnou, neu-
helnatí) nebo nesnadno hořlavé (nehoří, pře-
vážně žhnou – např. sádrokarton). Tyto mate-
riály však nesmí zakrývat sací ani výfukové 
otvory. 
Pro bezpečnou vzdálenost povrchů stavební •	
konstrukce a předmětů z hořlavých hmot od 
vzduchové clony s elektrickým ohřevem platí: 
bezpečná vzdálenost hořlavých hmot •	
ve směru hlavního proudění vzduchu (tj. před 
nasávací mřížkou a za výfukovou štěrbinou) 
je 500 mm.
Bezpečná vzdálenost hořlavých hmot nad •	
vzduchovou clonou je 500 mm,
bezpečná vzdálenost hořlavých hmot v osta-•	
tních směrech je 100 mm.

6.1-3 Vyměřte místo instalace
Vyměřte místo k instalaci vzduchové clony. 
V případě vedení přívodů podlahou je nutné 
místo instalace vyznačit včetně prostupů pro 
přívod elektrické energie popř. topného média 
(vzduchová clona VCV-B-25W). 
Na podlaze odměřte a vyznačte otvory pro kot-
vící podstavec. Správnost rozteče otvorů mů-
žete ověřit přiložením kotvícího podstavce na 
vyznačené místo.

MATERIAL OK

MATERIAL OK
MATERIAL OK

100 mm

100 mm 100 mm

100 mm 100 mm

200 mm 500 mm

500 mm (VCV-B-25E,F)
100 mm (VCV-B-25W,S)
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6. INSTALLATION

6.1-4 Skruva fast golvfästet 1) på golvet

Luftridån måste vara stabilt fastsatt!

• 5st M8 skruvar (medföljer ej leveransen). Skruvarnas 
typ och storlek beror på golvmaterial.

• Samma antal och storlek på expandrar, avpassade 
golvmaterial.

• Ett borr för ovanstående.

6.1-5 Skruva fast golvfästet (del 2) på luftridån

• 4st M5 skruvar (inkluderade i leveransen)
• En Nr. 10 hylsnyckel eller ringnyckel
• En Nr. 13 hylsnyckel eller ringnyckel

6.1-6 Skjut luftridån på dess stöd (del 1)

Skjut luftridån med ett Golvfäste (del 2) på det fast-
satta golvfästet (del 1), och skruva omgående fast luft-
ridån i golvfästet med 4 vertikalt placerade M8 skruvar. 
(Medföljer leveransen)

•  Håll luftridån stabilt när du skjuter på den!
•  Efter att ha skjutit luftridån till monteringsläge,

skruva omgående fast golvfästet (del 1) på golvfäs-
tet (del 2) med 4 M8 skruvar.

• (Medföljer leveransen)

6.1-4 Upevněte kotvící podstavec  
 (Část 1.) k podlaze

Upevnění musí zajistit stabilitu vzduchové •	
clony! Pro ukotvení použijte kvalitní spojo-
vací materiál!

Minimálně 5 šroubů velikosti M8 (není sou-•	
částí dodávky).Typ a velikost šroubů závisí na 
materiálu podlahy. 
Odpovídající typ, počet a velikost hmoždinek •	
v závislosti na materiálu podlahy. 
Vrtačku a vrtáky odpovídající velikosti.•	

6.1-5 Přišroubujte kotvící podstavec  
 (Část 2.) ke vzduchové cloně

Minimálně •	 4 šrouby velikosti M5 (součást 
dodávky) 
Klíč č.10•	

6.1-6 Nasuňte vzduchovou clonu 
 na podstavec (Část1.)
Nasuňte vzduchovou clonu s kotvícím podstav-
cem (Část 2.) na připevněný kotvící podstavec 
(Část 1.) a neprodleně vzduchovou clonu zajis-
těte 4 ks vertikálně umístěných kotvících šrou-
bů M8 v kotvícím podstavci. (Součást dodávky)

Při nasouvání udržujte stabilitu vzduchové •	
clony!
Neprodleně po nasunutí vzduchové clo- •	
ny do montážní polohy zajistěte kotvící 
podstavec Část 1 s Částí 2 pomocí 
4ks šroubů M8. (součást dodávky)

6. INSTALACE 
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6. INSTALLATION

6.1-7 Täck över golvfästet

Sätt på kåporna för golvfästet och skruva fast dem horisontalt med 4 
bultar.

6.2 ANSLUT FRAM OCH RETURVATTENLED- 
      NINGARNA

VCV-B-25W

• En flexibel slang med en G3/4” anslutning

• Vattenanslutning och trycktest av värmaren mås-
te utföras av en VVS-installatör.

• Inloppet och Utloppet kan väljas höger eller vänster 
montage.

• Den maximala vattentemperaturen är +100° C. Det 
maximala trycket är 1.6 MPa. Vi rekommenderar att 
installera en avstängningsventil på inloppet och ut-
loppet till värmaren för att möjliggöra avstängning av 
vattenförsörjning.
Vattenbatteriet är försett med två luftventiler, och är 
belägna i vardera änden av vattenbatteriet.

6.2 Reglering av vattenbatteri med en ZV3 
trevägsventil

AirGenio COMFORT

AirGenio SUPERIOR

6.1-7 Zakrytujte kotvící podstavec
Nasaďte krycí plechy kotvícího podstavce 
a přišroubujte je 4ks horizontálně umístěných 
kotvících šroubů. 

6.2 PŘIPOJTE HADICE PŘÍVODU 
A ODVODU VODY

VCV-B-25W

Ohebné hadice•	  s připojením G3/4”

Připojení a tlakové zkoušky ohřívače musí •	
provést osoba s odbornými znalostmi v oboru 
vodoinstalace a musí přitom dodržet platné 
normy a předpisy dané země. 

Pozice přívodu a odvodu vody lze volit libo-•	
volně. (pravolevé provedení)
Maximální teplota vody je +100°C. •	
Maximální tlak je 1,6 MPa. Na přívod 
a odvod ohřívače doporučujeme namontovat 
uzavírací armaturu pro možnost uzavření pří-
vodu vody. 
Vodní výměník je vybaven dvěmi od-vzduš-•	
ňovacími ventily (slouží též jako vypouštěcí), 
které jsou umístěny u obou vývodů vodního 
výměníku.

6.2-1 Regulace vodního výměníku  
 třícestným ventilem ZV-3

 Regulace vodního výměníku vzduchové clony 
VENESSE Comfort musí být řešena odděleně.

Provedení clony VCV-B-25W má možnost při-
pojení příslušenství pro regulaci vodního ohří-
vače.

6.5-5 Schéma zapojení clony 
VCV-B-25W s příslušenstvím pro  
regulaci vodního ohřívače

Detailní popis regulace vodního výměníku tří-•	
cestným ventilem (ZV-3) včetně jeho zapoje-
ní naleznete v návodu k třícestnému ventilu 
ZV-3.

6. INSTALACE 

TER - P

ZV - 3

4 x M8

3/4”

8 9
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6. INSTALLATION

6.3 ANSLUTING AV ELFÖRSÖRJNINGEN

• Luftridåns elektriska anslutning måste vara base-
rad på en professionell design av en kvalificerad 
elektrisk systemingenjör.

• Installation måste utföras av en behörig elektri-
ker. Alla tillämpliga nationella bestämmelser och 
direktiv måste följas

• De elektriska kopplingsscheman på produkten 
väger tyngre än de som presenteras i denna han-
dbok!

• Före installation, kontrollera att terminalmärknin-
gen motsvarar märkningarna på kopplingssche-
mat. Om du är osäker, kontakta din leverantör 
och anslut inte luftridån under några omständi-
gheter.

• Vidrör aldrig luftridån invändigt förrän elförsörj-
ningen har brutits!

• Om produkten är ansluten till något kontrollsys-
tem annat är det urspungliga, ska regleringen 
och mätningskomponenterna anslutas av föret-
aget som har levererat systemet.

Minsta kabelarea:

De elektriska parametrarna visas på tillverkarens 
etikett, som sitter under luftridåns servicekåpa.

Luftridån ska vara skyddad med ett lämpligt över-
spänningsskydd, i överensstämmelse med dess 
elektriska parametrar. Av säkerhetsskäl, över-de-
signade skydd rekommenderas inte.
Luftridån ska vara ansluten med TN-S systemet,
vilket innebär att nolledaren måste alltid
vara ansluten.

• En huvud brytare måste placeras i elförsörjningsnätver-
ket, bryter allpoligt.

• Ridåns hölje är IP20.

VENESSE Comfort luftridåer är utrustade med
en 8A internsäkring. Denna säkerhetssäkring skyddar  
fläktarna.

Typ Kabel
[ks x mm2]

VCV-B-25S 3 x 1.5

VCV-B-25E 5 x 6

VCV-B-25F 5 x 10

VCV-B-25W 3 x 1.5

Luftridå typ
U = Spänning
f = Frekvens
n = Hastighet
ph = Fas
av = Luftmängd

I = Ström
P = Effekt
m = Vikt
IP = IP märkning
ver =

8A T-6,2x32mm
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6. INSTALLATION

6.4 STÄNGNING AV LUFTRIDÅN

Efter att ha anslutit elförsörjningen, vatteninlopp
och vattenutlopp, och alla externa kontrollelement,
stäng och skruva fast servicekåpan på luftridån.

Innan du tar luftridån i bruk, kontrollera följan-
de:
• Har några verktyg eller andra föremål lämnats
   kvar inuti som kan skada luftridån?
• Är elförsörjningen tillräcklig och, om nödvändigt,
   uppvärmningsvatten?
• Har luftridån stängts ordentligt?
• Har kontrollpanelen anslutits korrekt

Använd den initiala starten för att kontrollera
driften på grundläggande utrustning (fläkt rörelse,
värme).

7.2 STÄLL IN LUFTRIKTNINGEN

Detta ställs in genom att vrida luftridåns lameller
i den önskade riktningen.

För optimal effekt, rekommenderar vi att ställa
in öppningarna så att de blåser något utåt.

6.6 SPOJENÍ VÍCE VZDUCHOVÝCH CLON — ŘETĚZENÍ
Provedení vzduchové clony VENESSE Comfort umožňuje propojit až šest vzduchových clon do-
hromady a ovládat jedním ovladačem (tj. vzduchové clony lze řetězit).
Libovolnou vzduchovou clonu zvolte jako řídicí (Master) a k ní připojte ovládací panel. 
K této vzduchové cloně následně připojte ostatní vzduchové clony, které tedy budou řízené (Sla-
ve). K propojení vzduchových clon mezi sebou a mezi ovládacím panelem slouží stejný typ komu-
nikačního kabelu.

DK=Dveřní spínač; SH=Časový spínač.

Zřetězené vzduchové clony lze doplnit o tyto 
prvky:

Časový spínač SH 

Dveřní spínač DK

6.7 ZAKRYTOVÁNÍ VZDUCHOVÉ 
CLONY
Po zapojení přívodu napájení, přívodu/odvodu 
vody a všech externích ovládacích prvků zaklo-
pte a zajistěte servisní kryt vzduchové clony.  

-Může být připojen 
individuálně ke každé 
vzduchové cloně. 
-Při řetězení se bude každá 
vzduchová clona chovat 
podle kontaktu na ni 
přivedeného.

- Časový spínač se zapojuje 
k řídící vzduchové cloně 
- Pro všechny zřetězené 
vzduchové clony lze použít 
jeden časový spínač. 
- Časový spínač vypíná 
všechny zřetězené vzdu-
chové clony

- Na místo časového spínače 
lze zapojit pokojový termo-
stat (TER-P)

6. INSTALACE

KABEL-05M

KABEL-05M KABEL-05M

DK

SH

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

DK DK

1. 2. . . . 6.

16 17

7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

7.1-4 Nastavení výkonu elektrického  
 ohřívače
Stisknutím tlačítka           lze volit dva stup-
ně výkonu elektrického ohřívače, nebo jej 
vypnout.

Nastavení je signalizováno rozsvícením LED 
diod nad tlačítkem.

7.1-5 Nastavení výkonu vodního  
 ohřívače

Stisknutím tlačítka         lze zapnout nebo vypnout 
vodní ohřev.

Pro informaci o regulování výkonu vodního 
ohřevu si přečtěte návod k použité regulaci 
vody (např. ZV-3, TER-P)!

7.2 NASTAVTE SMĚR 
VYFUKOVANÉHO VZDUCHU
Nastavení provedete vychýlením lamel v poža-
dovaném směru výfuku vzduchové clony.

Aby bylo dosaženo maximálního clonícího efek-
tu, doporučujeme nastavit výfukovou lamelu 
mírně na předfuk

8. ZÁVĚREM
Po instalaci vzduchové clony si podrobně pro-
čtěte Návod na obsluhu a údržbu vzducho-
vé clony VENESSE Comfort a také Návod 
na bezpečné používání vzduchových clon. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů 
se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení 
nebo oddělení technické podpory. 

KONTAKT
 
Adresa 
2VV, s.r.o., 
Poděbradská 289, 
530 09 Pardubice, 
Česká republika

Internet:
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php 

Copyright (c) 2005-2007 2VV s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena. 
B01-0205-0110-00

8. ZÁVĚREM
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7. UNDERHÅLL

Vidrör aldrig luftridån invändigt om elförsörj-
ningen inte har stängts av! Luftridån måste
tillåtas att svalna av!

• Användning av tryckluft, kemikalier, lösningsmedel
• och vatten är strängt förbjuden.

•  Använd en mjuk borste eller en dammsugare
  för att rengöra luftridån invändigt.
 

8 ÖVERHETTNINGSSKYDD
8.1 Skyddar elvärmen mot överhettning

Om luftridån överhettas, stänger överhettningsskyd-
det av elvärmen. Elvärmen slås automatiskt
på efter att den har kylts av.

Om överhettningsskyddet inte löser ut vid
överhettning, träder ett andra överhettningsskydd
in och stänger permanent av värmaren.
Värmarna på de andra luftridåerna förblir i funktion.

• När det andra överhettningsskyddet löst
ut, är det nödvändigt att fastställa orsaken till överhettnin-
gen!

• Vidrör aldrig luftridån invändigt om elförsörjningen 
inte har stängts av!

9. SKROTNING – KASSERING
Innan du kasserar produkten, gör den oanvändbar.
Även gamla produkter innehåller råmaterial
som kan återanvändas. Kassera dessa på en insam-
lingsplats för råmaterial.
Det är bäst att kassera en produkt på en specialise-
rad plats som återvinner återvinningsbart
material för återanvändning. Kassera produktens
oanvändbara delar på en sortergård.

Vid kassering av material, är det obligatoriskt
att följa gällande nationella föreskrifter för
avfallshantering.

3. ÚDRŽBA  4. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 

Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzdu-
chové clony musí být vypnut hlavní elektric-
ký přívod. Vzduchovou clonu je nutné ne-
chat vychladnout!

3.1 ČIŠTĚNÍ 

K čištění je zakázáno používat stlačený •	
vzduch, chemikálie, rozpouštědla nebo vodu.

Jemným smetáčkem nebo vysavačem vyčistěte 
vnitřek vzduchové clony.

4.1 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

4.1-1 Ochrana proti přehřátí  
 elektrického ohřívače

Dojde-li k přehřátí elektrického ohřívače, tak jej 
bezpečnostní termostat odpojí z provozu. Po 
vychladnutí bude elektrický ohřívač automatic-
ky připojen.

Dojde-li k havárii a selže bezpečnostní termo-
stat, bude aktivován havarijní termostat, který 
odpojí ohřívač trvale. Všechny ohřívače ostat-
ních vzduchových clon zůstanou v chodu.

Aktivace termostatů není signalizována, po-•	
ruchu lze rozeznat snížením výkonu ohřívače, 
i když by podle nastavení panelu měl topit.

Při aktivaci havarijního termostatu je nutné •	
zjistit příčinu přehřátí!
Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzdu-•	
chové clony musí být vypnut hlavní elek-
trický přívod!

4.1-2 Ochrana proti přehřátí  
 ventilátoru
Pokud dojde k přehřátí kteréhokoliv z motorů 
a tepelná pojistka jej vyřadí z provozu, ostatní 
motory zůstanou v chodu. Motor se po vychlad-
nutí automaticky připojí.

Odpojení přehřátého motoru není signalizo-•	
váno, poruchu lze rozeznat snížením vzdu-
chového výkonu na výfuku vzduchové clony.
Při odpojení motoru je nutné zjistit příčinu •	
poruchy!
Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzdu-•	
chové clony musí být vypnut hlavní elek-
trický přívod!
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10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25E-CO-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR 10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT SLAVE  +  VCV-B-25E-CS-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25F-CO-x-x



14 152VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

10. ELEKTRISKA KRETSAR 10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT SLAVE  +  VCV-B-25F-CS-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25W-CO-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR 10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT SLAVE +  VCV-B-25W-CS-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25S-CO-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR 10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio COMFORT SLAVE  +  VCV-B-25S-CS-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio SUPERIOR MASTER  +  VCV-B-25W-SU-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR 10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air GenioSUPERIOR SLAVE  +  VCV-B-25W-SS-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air Genio SUPERIOR MASTER  +  VCV-B-25S-SU-x-x
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10. ELEKTRISKA KRETSAR 10. ELEKTRISKA KRETSAR

Air GenioSUPERIOR SLAVE  +  VCV-B-25S-SS-x-x
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Efter installation av luftridån läs noggrant Manualen för lämplig regulator.  Om du har eventuella tvivel eller frågor, tveka inte att 
kontakta vår försäljningsavdelning eller vår tekniska supportavdelning.

KONTAKT:

Address:
2VV, s.r.o.
Fáblovka 568, 
533 52 Pardubice, 
Česká republika 

Internet:
http://www.2vv.cz/

11. SLUTSATS


