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Větrací jednotky FLUO LOCAL 02 

Vytápění  •  Větrání  •  Fotovoltaika  •  Chlazení 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

PARAMETRY FLUO LOCAL 02 

 

 

umístění jednotky Nástěnné 

rekuperační výměník tepla keramický výměník tepla 

Průměr/délka potrubí 160 / 500 mm 

filtry (před/za výměníkem) G3/G3 

teplota v místě instalace jednotky -30 °C – +50 °C 

rozsah průtoků v režimu rekuperace 9 / 18 /29 m3/h 

rozsah průtoků v režimu větrání 15 / 30 /50 m3/h 

hladina akustického tlaku 1 m 20 / 27 / 30 dB(A) 

hladina akustického tlaku 3 m 11 / 18 / 21 dB(A) 

útlum hladiny hluku 42 dB(A) 

účinnost rekuperace 97 / 90 / 82 % 

elektrický příkon 4,45 / 5,08 / 7,06 W 

otáčky - 

stupeň ochrany IP24 

energetická třída A 

elektrické připojení samostatně jištěná zásuvka 230 V AC / 6 A 
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FUNKCE 

způsob ovládání 
Dálkový ovladač, Wifi 

Automatická clona uzavření potrubí 

indikace znečištění filtrů ano, časová indikace 

režimy větrání 

3 přednastavené rychlosti, intenzivní větrání s nastavitelným 

časovačem, noční režim s nastavitelným časovačem, režim 

rekuperace, režim větrání (přívod i odtah), automatický režim na 

základě senzoru vlhkosti 

Připojení více jednotek Více jednotek propojených mezi sebou (master, slave) 
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UPOZORNĚNÍ: 
• Prodávající si vyhrazuje právo provádět kdykoliv dle svého uvážení i bez předchozího upozornění změny 

u výrobku(ů), pro který(é) je tento návod určen, a to vč. změny technických parametrů, vlastnosti 
výrobku atd. 

• Zejm. s ohledem na neustálý vývoj a inovaci výrobků se může lišit Vámi zakoupený 
výrobek od vyobrazení výrobku v tomto návodu. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. 

• Aktuální znění jednotlivých návodů je dostupné na: www.v-system.cz nebo dotazem u prodávajícího. 

• Jakékoli informace uvedené v tomto návodu nezbavují kupující - resp. uživatele výrobku - povinnosti 
dodržovat relevantní právní předpisy, vztahující se k výrobku a k manipulaci s ním, včetně Všeobecných 
obchodních podmínek prodávajícího, jejichž aktuální znění je dostupné na: www.v-system.cz  

• Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené použitím výrobku v rozporu s tímto návodem. 

• Tiskové chyby vyhrazeny. 

• Vytvoření tohoto návodu v českém jazyce zajistila společnost V-systém elektro s.r.o. Tento návod je 
zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu společnosti V-
systém elektro s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
• tento návod se vztahuje na rekuperační jednotky FLUO LOCA 02 v různých variantách provedení 

• případné příslušenství se zde popisuje jen do té míry, jak to je nezbytné pro odborně vedený provoz 
daného zařízení 

• další informace k součástem příslušenství si prosím opatřete z příslušných návodů 

• výklady, poskytované v rámci tohoto provozního návodu, se omezují na montáž, uvedení do provozu, 
provoz, údržbu a nápravu poruch u rekuperační jednotky FLUO LOCAL 02 a zaměřují se na patřičně 
vyškolené a pro danou práci dostatečně kvalifikované pracovníky 

• v případě dodatečných, ke kterým byste v této dokumentaci nenalezli žádné nebo jen nedostačující 
údaje, obraťte se, prosíme, na firmu V-systém elektro s.r.o. (www.v-system.cz, info@v-system.cz, 
tel. +420 317 725 749), ochotně Vám poskytneme další pomoc 

 

• na zařízení FLUO LOCAL 02 se vztahují „Všeobecné obchodní podmínky“ v jejich aktuálně platném znění 

• poskytování záruky se řídí záručními podmínkami dodavatele (V-systém elektro s.r.o.) 

• tyto platí na čistě materiální náhradu a nezahrnují poskytování služeb 

• to platí jen při prokázaném vykonání údržby podle našich předpisů, a od odborného instalačního pracovníka 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
• záruční doba na zařízení FLUO LOCAL 02 je stanovena na dva roky od data prodeje 

• záruční nároky lze uplatňovat jen na vady materiálu anebo konstrukce, které se vyskytnou v rámci 
záruční doby 

• v případě záručního nároku se nesmí FLUO LOCAL 02 demontovat bez předchozího písemného povolení 
od výrobce 

• na náhradní díly poskytuje výrobce záruku jen tehdy, pokud byly tyto díly nainstalovány odborným 
instalačním pracovníkem 

• záruka zaniká v případě, že: 

• došlo k překročení záruční doby 

• zařízení se provozovalo bez použití originálních filtrů 

• byly zabudovány díly, které nebyly dodány od výrobce 

• zařízení bylo použito neodborným způsobem 

• dané nedostatky vznikly v důsledku nepatřičného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému 

http://www.v-system.cz/
http://www.v-system.cz/
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• na zařízení byly provedeny nedovolené změny nebo úpravy 

RUČENÍ 
• zařízení FLUO LOCAL 02 bylo vyvinuto a vyrobeno pro nasazení v takzvaných komfortních větracích systémech 

• jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za „nepatřičný způsob použití“ a může vést ke vzniku škod na 
zařízení FLUO LOCAL 02 nebo ke zranění osob, za které se nemůže vyžadovat odpovědnost od výrobce 

• výrobce v žádném případě neručí za škody, které by se odvozovaly z těchto příčin: 

• nedodržování v tomto návodu uváděných pokynů pro bezpečnost, obsluhu a údržbu 

• provedení instalace bez souladu s předpisy 

• zamontování náhradních dílů, které nebyly dodány, popřípadě předepsány, od výrobce 

• vznik nedostatků v důsledku nepatřičného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému, 
např. pokud nebudou vyměňovány originální filtry v doporučené frekvenci 

• uplynutí záruční doby 

Rekuperační jednotky jsou vyráběny společností: 

Blauberg Ventilatoren GmbH 
Aidenbachstr. 52 81379 Munchen 
Germany 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
• vždy dodržujte bezpečnostní předpisy uváděné v tomto provozním návodu 

• nedodržování bezpečnostních předpisů, výstražných upozornění, poznámek a pokynů může mít za 
následek zranění osob nebo vznik škod na zařízení FLUO LOCAL 02 

 pokud není v tomto návodu k obsluze stanoveno jinak, smí toto zařízení FLUO LOCAL 02 instalovat, 
napojovat, uvádět do provozu a udržovat výhradně jen uznávaný instalační pracovník 

 instalace zařízení FLUO LOCAL 02 se musí uskutečnit podle všeobecných, v daném místě platných, 
stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů příslušných obcí, vodárenských a elektrárenských 
podniků, ostatních předpisů a směrnic profesních svazů 

 vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstražná upozornění, poznámky a pokyny uváděné v tomto 
provozním návodu 

 po celou dobu provozní životnosti zařízení FLUO LOCAL 02 uchovávejte tento návod k dispozici 
v blízkosti zařízení 

 je potřeba přesně dodržovat pokyny pro pravidelnou výměnu filtrů, nebo pro čištění ventilů 
přiváděného a odváděného vzduchu 

 nesmějí se měnit specifikace uváděné v tomto dokumentu 
 je zakázané uskutečňování jakýchkoliv úprav na zařízení FLUO LOCAL 02 
 pro zajištění pravidelných kontrol daného zařízení se doporučuje uzavření smlouvy o poskytování údržby 
 váš dodavatel vám předá adresy certifikovaných instalačních pracovníků ve vaší blízkosti 

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ 
• zařízení FLUO LOCAL 02 se nemůže otevřít bez použití příslušného nástroje 

• musí být vyloučen dotyk rukou na ventilátory, z toho důvodu musejí být na zařízení FLUO LOCAL 02 
vložen do vzduchového kanálu 
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ZÁSADY INSTALACE 
 
 
Rozměry jednotky 
Standartní délka potrubí je 500 mm, na objednávku je možné dodat potrubí o délce 700 mm. 

 
 

 
 
 
Celkové rozměry vnitřní jednotky 
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KONSTRUKCE A PRINCIP FUNKCE JEDNOTKY 
 
Jednotka se skládá z vnitřní mřížky, dekoračního panelu, rekuperátoru, vzduchového potrubí s vrstvou hluk 
absorbujícího materiálu a ochranné venkovní mřížky nebo stříšky. 
Rekuperátor základním funkčním prvkem jednotky. Skládá se z ventilátoru, výměníku tepla a dvou filtrů, 
které zajišťují základní filtraci vzduchu a zabraňují vstupu prachových částeček a cizích předmětů do 
ventilátoru a do rekuperátoru. 
Vnitřní mřížka je vybavena automaticky ovládanou žaluzií, která se v případě vypnutí jednotky sama 
uzavře. 
Venkovní mřížka připevněná k venkovní zdi zabraňuje vstupu vody a cizích objektů do jednotky. 
 

 
 
 

 
 

Filtry 

Ventilátor 

Výměník tepla 

Přední panel 
Dekorační panel je možné zavřít, když se jednotka 
nepoužívá 

Vzduchové potrubí 
Plastové potrubí 
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PROVOZNÍ REŽIMY JEDNOTKY 
 
Jednotka má 2 provozní režimy: 
 
VENTILACE 
Ventilační jednotka je určena k nepřetržitému odtahu, nebo přívodu vzduchu při nastavené rychlosti. 

V případě použití sady se dvěmi jednotkami, jedna odtahuje vzduch z místnosti a druhá do místnosti 
přivádí vzduch zvenčí. 

 
REKUPERACE 
Ventilační jednotka pracuje ve dvou cyklech, kdy dochází k rekuperacei tepla a vlhkosti. Každý cyklus má 

70 vteřin. 
 
Cyklus 1 – Teplý odpadní vzduch je odtahován z místnosti a ohřívá tak keramický výměník tepla.  

Případně dochází k mikrokondenzaci na povrchu výměníku. 
Cyklus 2 – Chaldný venkovní vzduch prochází keramickým výměníkem, kde získa naakumulované  

teplo a vlhkost. 
 
V případě použití sady se dvěmi jednotkami, jednotky pracují v opačných cyklech. Když první jednotka 

pracuje v cyklu odtahu, druhá pracuje v cyklu přívodu vzduchu. 
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INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ JEDNOTKY 
 
Před instalací si pozorně přečtěte uživatelský manuál. 
Přední panel jednotky nesmí být zahrazen předměty, které kumulují prach – jako jsou závěsy, olátěné 
rolety. Tyto předměty blokují volnou cirkulaci vzduchu v místnosti. 
 

1. Připravte si průraz zdí 
Připravte si průraz zdí. Pro efektivní provoz ventilačního systému se doporučuje instalovat jednotky co 
nejdále od sebe. 
Při přípravě otvorů se doporučuje připravit i rozvržení elektro přípravy. 
Velikost otvoru a minimální vzdálenosti od montážního povrchu jsou zobrazeny níže. 
 

 
 

2. Příprava potrubí na správnou délku 
Změřte tloušťku zdi B. 
Délka vzduchového kanálu se počítá jako L=B+A, kde A znamená část vzduchového potrubí, který vyčnívá 
z vnější stěny, aby se umožnila instalace vnější mřížky, nebo vnějšího větracího krytu. Podrobnosti 
naleznete v tabulce níže. Běžně standartně dodávaná mřížka má rozměr A=10 mm. 
Odřízněte vzduchový kanál na délku L, ze strany, kde není kabelová drážka. 
Vsuňte vzduchové potrubí do připraveného otvoru ve zdi. Kabelové drážky musí být umístěny na vnitřní 
straně stěny. 
Konec vzduchového kanálu na vnitřní straně musí být v jedná rovině se stranou vnitřní stěny. 
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3. Kartonový vzor (součástí dodávky) přiložte na vnitřní stěnu. Velký otvor musí být nasazen na 
potrubí. Pomocí vodováhy se ujistěte, že vzor je připevněn ke zdi vodorovně a vyznačte si 
otvory pro hmoždinky. Díry vyvrtejte dostatečně hluboko. Elektro instalaci protáhněte skrze 
připravený otvor. 

 
4. Stiskněte západky umístěné na straně vnitřní části jednotky a oddělte přední panel od zadní 

strany vnitřní části. 

 
5. Připevněte zadní panel vnitřní části ke zdi pomocí šroubů. Odšroubujte 2 šrouby průhledného 

panelu ke zpřístupnění terminálu. 

 
6. Napájecí kabel veďte dle obrázku a připojte ventilační jednotku k napájení dle obrázku připojení 

(níže). Připevněte napájecí a komunikační kabely svorkami. Následně zpět připevněte 
průhledný krycí panel. 
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7. Do vzduchového potrubí vložte kazetu. Ujistěte se, že šipka směřuje nahoru. Zapojte kabel do 
příslušné svorky na ovládací desce. 

 
8. Připevněte panel vnitřní části ventilační jednotky 

 
9. Do vzduchového potrubí vložte protihlukovou vrstvu. Srolujte absorpční vrstvu do velikosti 

vzduchového potrubí, ochranná papírová vrstva musí být z venkovní strany. Nesundávejte 
papírovou ochrannou vrstvu. Vložte vytvořenou ruličku do vzduchového potrubí, tak aby se 
dotýkala zadním koncem rekuperátoru. Udělejte si značku na místě, kde končí plastové potrubí. 
Vyjměte ruličku, vrstvu zařízněte a vraťte zpět. 
 

10. Připevněte venkovní ventilační stříšku. 
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PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ 
Před započetím jakýchkoli prací s elektrickým připojením odpojte jednotku od elektrického proudu. 
Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem certifikovaným pro samostatnou práci na 
elektrických instalacích do 1000 V a po přečtení tohoto uživatelského návodu. Jmenovité elektrické 
parametry jsou uvedeny na štítku. Jakákoli manipulace s vnitřním zapojením je zakázána a ruší záruku. 
 
Ventilační jednotka je dimenzována pro připojení k napájecí síti s napájecím napětím 100-230 V / 50-60 Hz. 
Montážní kroky pro pokládku napájecích a řídicích kabelů jsou popsány v kapitole Montáž a nastavení. 
Pro elektrické instalace používejte izolované, odolné a tepelně odolné elektrické vodiče. Minimální průřez 
je 0,5 až 0,75 mm2 pro napájecí kabel a 0,25 mm2 pro řídicí kabely. Řídicí kabel musí být stíněný. Při 
výběru požadovaného průřezu kabelu zvažte typ kabelu, maximální teplotu zahřátí, izolaci, délku a zůsob 
instalace. 
Pro všechna elektrická připojení používejte pouze měděné vodiče. 
Připojte vodiče na svorkovnici umístěné na řídicí desce v souladu se schématem zapojení a označením 
svorek. 
Připojte ventilační jednotku k napájecímu zdroji prostřednictvím automatického jističe s magnetickou 
pojistkou integrovaného do domácí elektroinstalace. Vypínací proud jističe musí být v souladu se 
spotřebním proudem ventilační jednotky, viz technické údaje. 
 
Konstrukce ventilační jednotky umožňuje připojení externího řídicího zařízení (řídicího zařízení s normálně 
otevřeným kontaktem), jako externí snímač CO2, čidlo vlhkosti, spínač sepnutí atp. 
Pokud je do svorek NO1 a NO2 dodáno elektrické napětí 110–230 V 50/60 Hz, ventilační jednotka se 
přepne na vysokou rychlost. 
Analogový snímač s výstupním napětím 0-10 V je také kompatibilní s přístrojem. 
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NASTAVENÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKY 
Před uvedením provozu nastavte přístroj pomocí přepínače DIP umístěného na řídicí desce. Pro přístup 
k přepínači DIP sundejte přední část vnitřní jednotky a zveďněte gumový kryt. Zásuvka USB, která umožňuje 
připojení k počítači, je umístěna pod gumovým krytem. 

 
Nastavení DIP přepínače. 
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OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY 
Ventilační jednotka může být ovládána následujícími prvky. 

• Infra dálkový ovladač 

• Ovládací tlačítka umístěná na boční straně jednotky. 

• Z mobilního zařízení (smartphone, tablet) pomocí aplikace Blauberg Vento 
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OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY TLAČÍTKY NA STRANĚ JEDNOTKY 
 

 

OVLÁDÁNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKY DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM 
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OVLÁDÁNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKY POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE 

Chcete-li ventilační jednotku ovládat pomocí mobilní aplikace, nainstalujte si aplikace Blauberg VENTO do 
svého mobilního zařízení. Aplikace je k dispozici ke stažení na App Store, Google play. 
Mobilní zařízení musí mít operační systém odpovídající těmto parametrů. 

• Verze 7, nebo novější pro iOS 

• Verze 4, nebo novější systému Android 
Po instalaci aplikace zapněte přístroj a připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu. 
Spusťte aplikaci pro provoz zařízení v mobilním zařízení.  
 

 

 
 
Konfigurační menu 
Stiskněte tlačítko menu, otevřete konfigurační nabídku a vyberte položku nastavení (Settings). 
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BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ NĚKOLIKA JEDNOTEK 

Jednotky operují ve dvou režimech 
Master: 
Jednotka funguje jako hlavní jednotka v síti. Všechny jednotky Slave a mobilní zařízení jsou připojeny 
k jednotce Master prostřednictvím Wi-Fi. Jednotka je ovládána mobilním zařízením, dálkovým ovladačem 
nebo dotykovými tlačítky na krytu přístroje. Řídící signál je automaticky přenášen na připojené jednotky 
slave. V tomto režimu přístroj reaguje na signál ze snímačů jako snímač vlhkosti, externí digitální snímač, 
externí analogový snímač 0-10V a změní jeho provozní režim. 
Slave: 
Jednotka funguje jako jednotka podřazená. Slave jednotka reaguje pouze na signál z jednotky master. 
Všechny ostatní signály z jiných ovládacích prvků jsou ignorovány. V tomto režimu přístroj ignoruje 
všechny ostatní signály ze senzorů. V případě ztráty komunikace s jednotkou master na 10s je jednotk 
vypnuta. 
 
Provoz snímačů 
Jednorky reagují na signály snímače pouze v režimu master. 
Pokud se některý senzor spustí v řetězci ventilačních jednotek, všechny připojené větrací jednotky 
v řetězovém spínači na vysokou rychlost. Ventilační jednotky nezmění svou rychlost. Pokud se v řetězci 
ventilačních jednotek spustí snímač, pouze daná jednotka změní svou rychlost otáčení ventilátoru, u 
ostatních jednotek se rychlost otáčení ventilátoru nemění. 
 
Existují dvě možnosti bezdrátového připojení: 
 
1 
Připojení až 4 podřizených jednotek nebo 
mobilní zařízení k jednotce Master s vlastním 
bezdrátovým přístupovým bodem. V případě 
připojení 4 jednotek Slave k jednotce Master 
s vlastním bezdrátovým přístupovým bodem, 
nemusí být mobilní zařízení připojeno.  
 
 
 
2 
Jednotky Master, jednotky Slave a mobilní 
zařízení jsou připojeny k bezdrátovému 
přístupovému bodu routeru Wi-Fi. 
V tomto případě je jednotka Master 
schopna provozovat 32 jednotek Slave. 
Upozorňujeme, že směrovače Wi-Fi 
mohou mít individuální omezení pro 
maximální počet připojených zařízení. 
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Pokud kapacita směrovače Wi-Fi nestačí k připojení požadovaného počtu jednotek, může použít další 
bezdrátový přístupový bod pro připojení dalších jednotek. Možné je také připojení několika hlavních 
jednotek Master v síti pro zajištění zónového řízení. 
 

 
 

BLOKACE PROUDĚNÍ VZDUCHU Z JEDNOTKY 
 
Stisknutím čelního panelu zavřete proud vzduchu. Ventilátor se zastaví. Funkce jednotky se nezmění. Po 
otevření jednotky a uvolnění proudění vzduchu vytáhněte čelní panel pomocí speciálně navržených klapek. 
Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené rychlosti. 
 

 
Světelná provozní kontrolka se nachází na čelním panelu. V noci svítí slaběji. 
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ÚDRŽBA 
 
Údržba ventilační jednotky znamená očištění povrchu od prachu a čištění nebo výměnu filtrů- Chcete-li 
přístup k hlavním částem, postupujte následovně: 
 
Vypněte přístroj dálkovým ovladačem 
Stisknutím klapek na boku uvolněte přední část vnitřní jednotky. 
Ujistěte se, že při opětovném namontování čelního panelu je táhlo pro ovládání klapek ve spodní poloze. 
Pokud je nahoře, počkejte 2 minuty, dokud nedojde k poklesu. 
 

 
Odpojte konektor zásuvky z ovládací desky. Neodstraňujte konektor zásuvky vytáhnutím vodičů. Použijte 
plochý šroubovák pro nadzvednutí. 
 

 
 
Nikdy neodpojujte ovládací desku. 
Po dokončení údržby a reinstalace ventilační jednotky a opětovné instalaci zásuvky resetujte alarm podle 
postupu výše.  
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Zatáhněte za provázek a vyjměte rekuperátor. 

 
Filtry vyčistěte dle potřeby, ale nejméně 3x za rok. 
Po uplynutí nastaveného časového období (tovární nastavení je 90 dnů) začne svítit kontrolka výměny 
filtru. 
Resetování nastavení časovače filtru se provádí pomocí přepínače DIP na řídicí desce, nebo pomocí mobilní 
aplikace.  
Filtry omyjte a nechte je zcela vyschnout. 
Vysušené filtry vložte zpět do vzduchového potrubí. 
Filtry lze vysát vysavačem. 
Životnost filtru je 3 roky. 

 
Ani pravidelná technická údržba nemusí zcela zabránit akumulaci nečistot na rekuperátoru a ventilátoru. 
Rekuperátor čistěte pravidelně, abyste zachovali vysokou účinnost rekuperace tepla. 
Rekuperátor čistěte vysavačem minimálně jednou za rok. 
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V dálkovém ovladači vyměňujte baterie dle potřeby. 
Žádná odezva přístroje na stisknutí tlačítek dálkového ovladače indikuje nutnost výměny baterie. 
 
Typ baterie: CR2025 
 
Vyjměte držák baterií ze spodní části dálkového ovladače, 
Potom vyjměte baterii a znovu nainstalujte držák s novou baterií. 
 

 
 
 

 

CHYBA MOŽNÝ DŮVOD ŘEŠENÍ 

Ventilátor se se 
spuštěním jednotky 
nezapne 

Jednotka není napájena Ujistěte se, že větrací jednotka je 
správně připojena k napájecí síti a 
v případě potřeby odstraňte chybu 
připojení. 

Motor nebo listy ventilátoru jsou 
zadřené, nebo zablokované. 

Vypněte ventilační jednotku. Odstraňte 
zaseknutí motoru a zanešení oběžného 
kola. Listy oběžného kola vyčistěte. 
Restartujte přístroj. 

Při zapnutí jednotky se 
spíná jistič 

Nadproud v důsledku zkratu 
v elektrickém obvodu. 

Vypněte přístroj a kontaktujte svého 
prodejce. 

Malý průtok vzduchu Na ventilátoru je nastavena nízká 
rychlost otáčení. 

Nastavte vyšší rychlost 

Filtr nebo rekuperátor jsou 
zaneseny. 

Vyčistěte, nebo vyměňte filtr. Vyčistěte 
rekuperátor. 

Hluk a vibrace Oběžné kolo je zaneseno Vyčistěte oběžné kolo 

Uvolněný šroubek upevnění krytu 
jednotky nebo venkovní 
ventilační mřížky 

Utáhněte šroubky 

 



V-systém elektro s.r.o. 
 +420 317 725 749 
 info@v-system.cz 

www.v-system.cz 

 

 

 

Sdílejte s námi vaše realizace na:      v-system. 
Inspirujte se na blogu www.v-system.cz. 

Návod k použití 
 

 
 

www.v-system.cz/navody/ 
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