
SmartUnit
Návod k montáži



25 A /30 mA 3x1,5 mm /5 m

200x

2 kW

15x15 mm 2x58W

Elektrické nástěnné vytápění

Montážní set

Budete potřebovat

M01 M02

50x5 x 40 mm

M03 M04

6 x 30 mm 50x 4,5x25 mm 200x

M05

2+

133x66mm



Vent-Axia G.6 3x1,5 mm /2 m

ACP24

B 16A

3x1,5 mm /2 m 2x

Klimatizace

Nástěnnýventilátor

P01

24 mm

P02

42 mm

P03

558 mm

P04

616 mm

P05

634 mm

P06

1150 mm

654,5 mm 654,5 mm 1150 mm

Panelya profily



Nejprve zkontrolujte rovinnost povrchu, na
který budete připevňovat podlahové profily.
Pokud je to možné, použijte k tomu vodováhu.

Umístěte šablonu navnější okraj rohu podle
obrázku. Rohové profily jsounyní vyrovnány v 
pravém úhlu a v optimální vzdálenosti. Podlahové
profily připevněte pomocí dodaných hmoždinek a 
šroubů (M03, M04). V případě podlahového
vytápění připevněte lišty k podlaze pomocí
oboustranné lepicí pásky.

Dodanými hmoždinkami a šrouby (M03, M04), nebo 
lepicí páskou připevněte další podlahové lišty. 
Nejprve strany, na kterých později nebude žádný
dveřní prvek.
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Při montáži stěn začněte zadním rohem. Vložte
stěnové prvky do podlahových profilů podle
obrázku. Nyní přidejte rohový sloupek a 
zatlačte prvky do sloupku tak, aby byly prvky
vlevo a vpravo pevně a bezpečně spojeny s 
podlahovým profilem a rohovým sloupkem.

Přišroubujte stěnové panely k podlahovému
profilu a rohovému sloupku. K tomu použijte
předvrtané otvory (M05).

Vložte další stěnové prvky.  Ujistěte se, že jsou
prvky navzájem pevně spojeny, a že mezi panely 
nejsou mezery. Teprve potom je pevně
přišroubujte k podlahovému profilu (M05).
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1x P01 (24 mm)
1x P04 (634 mm)

Montáždveří - varianta17

P02 42 mm

P04 616 mm



1x P01 (24 mm)
1x P02 (42 mm)

Montáždveří - varianta27

P04 616 mm

P05 634mm



1x P02 (42 mm)
1x P03 (616 mm)

CS: Montáždveří - varianta37

P01 24 mm

P05 634mm



Vložte zbývající stěnové prvky. Po vložení
posledního panelu vytáhněte rohový prvek
mírně ven. Vložte sloupek šikmo shora a 
opatrně jej spusťte. Ujistěte se, že se 
sloupek váže se stěnovýmy prvky. 
Přišroubujte rohový sloupek k panelům.

Nyní umístěte dveře na místo. Dveřní prvek musí
ležet přesně na malém profilu podlahy. 
Přišroubujte dveřní prvek k rámu podlahového
profilu (M05).
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K montáži střechy jsou zapotřebí žebříky. U 
střešní konstrukce začněte od rohových profilů. 
Přišroubujte je ke stěnovým prvkům. Použijte k 
tomu předvrtané otvory. Poté položte zbývající
střešní profily kolem stěnových prvků a také je
sešroubujte (M05).

Umístěte střešní prvky shora na kolejnice profilů
střešního rámu.Vyplňte střechu zasunutím
dalších střešních prvků.

Zkontrolujte, zda střešní prvky přesně dosedají
na kolejnice střešních rámů, a sešroubujte je 
(M05). Sestavení jednotky SmartUnit je tím
dokončeno.

Střecha jednotky SmartUnit není pochozí! 


