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OPOZORILA
Napis škatle MIKrovent mora biti obrnjen navzgor!
Distančniki morajo ostati v prvotni obliki (ne smejo se
skrčiti)!

Pozorni bodite na pravilno orientacijo zunanje rešetke!
Priključno vrvico ne pripirajte in je ne lomite!
Pri montaži bodite pozorni na priključne kable
elektronike!

Samo elektrotehnično usposobljena oseba sme MIKrovent
napravo priključiti direktno na električno omrežje!

Ne uporabljajte podaljška!
V primeru podometne priključitve (brez vtikača), je za
izvedbo odgovorna stranka sama!
Postopek montaže MIKroventa
60/
OFFICE
PROFESSIONAL 120
Pred pričetkom namestitve MIKroventa se moramo prepričati o ustrezni
lokaciji montaže. Izpolnjeni morajo biti pogoji iz Ocene sposobnosti
60
120
montaže MIKroventa OFFICE / PROFESSIONAL .
Med prilogami na koncu navodil se nahajajo preostali načrti, kateri so
vam lahko v pomoč pri oceni sposobnosti montaže.
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Ocena sposobnosti montaže MIKroventa
OFFICE60 in MIKrovent PROFESSIONAL 120
Lokacija montaže
MIKroventa na zunanji steni?

MONTAŽA NI
MOŽNA

PREVERI
DEBELINO STENE

MONTAŽA NI MOŽNA
(IZJEMA JE PROJEKTNA
REŠITEV)

NAČIN POSTAVITEV

Dimenzije MIKroventa OFFICE60 in
MIKrovent PROFESSIONAL 120

VERTIKALNO
SAMOSTOJNO
NA
STENI

Φ200

Označi z

oz.

minimalna razdalja 150 mm od stropa, tal in obeh strani

možnost priključitve na električno omrežje

sposobnost izvedbe/montaže zunanje rešetke

možnost vpiha direktno v prostor
možnost izvrtine Φ200
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Korak 1.
Kartonsko škatlo najprej pravilno postavimo na primerno
mesto in jo pravilno obrnemo. NAPIS MIKROVENT MORA BITI
OBRNJEN NAVZGOR!
Korak 2.
Iz škatle najprej vzamemo navodila za montažo in
sledimo naslednjim korakom
Škatla vsebuje naslednje elemente:
1. montažna plošča (1 kos),
2. cev za preboj (sestavljena iz 2 kosov),
3. vmesna kovinska plošča - cev za preboj (1 kos),
4. tesnilna cevka za zunanjo rešetko ter za notranje ohišje (1kos
- odrezati po meri),
5. filter notranjega zraka (1 kos)
6. filter zunanjega zraka (1 kos)
7. zunanja rešetka - stenski del (1 kos)
* zunanja rešetka - razdelilnik (1 kos),
* zunanja rešetka - pokrov (1 kos),
8. zunanje ohišje - okrasni pokrov skupaj z spodnjim in zgornjim
delom ohišja, ki sta snemljiva (magnetna),
9. notranje ohišje z nosilcem elektronike - elektronika z
napajalnikom,

4.

5.

7.

6.

8.

9.

Slika 1.1
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10.
11.
12.
13.
14.

navodila za montažo (SLIKA 1.2)
daljinec - skupaj z baterijama (SLIKA 1.2)
Samozabijalni vijak M4x40 z zidnim vložkom - 10kos
Podložka M5 - 10kos
Vijak M6x25 - 4 kos

10.

11.

Slika 1.2

12.

13.

14.

Slika 1.4
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Potrebno

I.

IV.

orodje

za

namestitev

MIKroventa

II.

III.

V.

VI.

Slika 1.5
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(SLIKA

1.5):

Ko izpolnjujemo vse pogoje, ki so navedeni v vprašalniku lahko
nadaljujemo naprej:
vzamemo
priložen
načrt
z
dimenzijami
60
120
MIKroventaOFFICE /PROFESSIONAL
na katerem je označena in definirana oddaljenost cevi, za katero je
potrebno narediti preboj skozi steno. Na načrtu so vidne tudi
primerne razdalje od stene/stropa za postavitev naprave
MIKroventa
OFFICE60/PROFESSIONAL120
(SLIKA
1.6)

Slika 1.6

-

s pomočjo priloženega načrta odmerimo in označimo luknjo, skozi
katero bomo naredili preboj skozi steno (SLIKA 1.7 in 1.8)

Slika 1.8

Slika 1.7
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-

izvrtamo luknjo v katero vstavimo sidro-nosilec za vrtalni stroj
(SLIKA 1.9)

Slika 1.9

v nosilec (sidro) vstavimo stenski nosilec za vrtalni stroj (A), nanj
namestimo vrtalni stroj (B) z vrtalnim svedrom (krona) - Φ200 (C) in
izvrtamo preboj skozi steno (D)

B

A
Slika 1.10

Slika 1.11

C

D
Slika 1.13

Slika 1.12
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- Pri preboju stene namestimo nastavek za odsesavanje prahu (E)

E

Slika 1.14

Korak 2. Dodatno orodje in material katerega potrebujemo
(SLIKA 1.15):
1. Vrtalni stroj,
2. akumulatorski vijačnik,
3. poliuretanska pena,
4. kotomer,
5. škarje za kovino,
+ meter,
+ vodna tehtnica.

5.

4.

2.
1.

3.

Slika 1.15
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Korak 3. Preboj skozi steno
- Ko je preboj izvrtan, izmerimo debelino stene skozi katero smo
naredili preboj (A)

A
Slika 2.1
- vzamemo cev za preboj (vsako polovico posebej), označimo
debelino stene (B), ter vsako polovico posebej skrajšamo glede na
debelino stene (C).

C

B
Slika 2.2

Slika 2.3

Pozorni moramo biti, da razdaljo merimo od prirobnice dalje, ne pa
vključno z njo (Slika 2.4).
Pravilno

Nepravilno

Slika 2.4
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- obe polovici sestavimo v eno cev (D), jo vstavimo v preboj stene prirobnica ostane na notranji strani stene (E), konec stiroporne cevi
pa mora biti poravnan z zunanjo stranjo stene (F). Pozorni moramo
biti tudi na pravilno vstavitev cevi, utor mora biti obrnjen
navzgor (G). Prostor med stiroporno cevjo in steno zatesnimo s
poliuretansko peno (H).

E

D

G
F

H
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-

vmesno kovinsko ploščo izmerimo glede na dolžino cevi in preboja v
steni (A) in jo odrežemo s škarjami za kovino (B) - za uravnavanje
pravega kota uporabimo kotomer

B

A

- cev skozi preboj stene uravnamo s pomočjo vodne tehtnice (C)

C
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Korak 4. Montažna plošča
- montažno ploščo najprej prislonimo na steno (A), označimo
montažne luknje – 6 lukenj (B) in odstranimo montažno ploščo (C). Z
vrtalnim strojem izvrtamo označene luknje (D) in vstavimo zidne
vložke (E), ter ponovno namestimo montažno ploščo za pritrditev
MIKroventa na steno (F).

A

C
B

E
D

F
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- iz priložene vrečke z navodili in dodatnim materialom (G)
vzamemo vijake - samozabijalni vijaki M4x40 6kos in z njimi privijačimo
montažno ploščo na steno (H).

H

G

Slika 2.16

Slika 2.15

POMEMBNO: PRI VIJAČENJU MORAMO BITI POZORNI NA TO, DA
SE DISTANČNIKI NA MONTAŽNI PLOŠČI NE SKRČIJO, AMPAK
OSTANEJO V ZAČETNI OBLIKI!!! POZORNI MORAMO BITI TUDI NA
PRIKLJUČNO VRVICO!!!
Priporočamo diagonalno vijačenje po postopku, ki je skiciran spodaj:
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- na delu notranjega ohišja MIKroventa, kjer se nahaja notranje ohišje
preboja, odrežemo tesnilno cevko na primerno dolžino.

- Notranje ohišje MIKroventa vstavimo tako, da ga z občutkom najprej
namestimo v njegov nosilec na spodnji strani in nato še na zgornji strani
dokler se v celoti ne zaskoči. Na zgornji strani (nosilec elektronike)
moramo biti posebej pozorni, pri vstavljanju ohišja, da ne pride do
poškodb priključnih kablov!!! (SLIKA 3.1)

Slika 3.1
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- pripravimo priključno vrvico in jo skozi njeno uvodnico
priključimo na MIKrovent elektroniko. SAMO ELEKTROTEHNIČNO
USPOSOBLJENA OSEBA LAHKO MIKROVENT NAPRAVO PRIKLJUČI
DIREKTNO NA ELEKTRIČNO OMREŽJE. PRIKLJUČNO VRVICO MIKROVENTA
NE VKLJUČUJEMO V PODALJŠEK, AMPAK DIREKTNO V VTIČNICO!!!

- odstranimo zaščitno folijo s pokrova MIKroventa (SLIKA 3.2) in s
pokrovom MIKroventa zapremo notranje ohišje tako, da najprej vstavimo
zgornji del (ki se »zaskoči«) in nato še spodnji (SLIKA 3.3)

Slika 3.2

Slika 3.3
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- odstranimo spodnji del pokrova MIKroventa (A), ki je namenjen
vstavitvi oz. zamenjavi filtra (B). Vstavimo filter zunanjega zraka, ter
pokrov ponovno namestimo na njegovo lokacijo. Pokrov je magneten (C).

B
A

C

- odstranimo zgornji del pokrova MIKroventa (A), ki je namenjen vstavitvi
oz. zamenjavi notranjega filtra. Ko filter vstavimo (B in C), ponovno
namestimo zgornji del pokrova (D) na prvotno lokacijo (POKROV JE
MAGNETEN)

B

A

C
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D

Korak 5. Zunanja rešetka
- na zunanji strani preboja stene odmerimo luknje namenjene za stenski
del zunanje rešetke - pri označevanju lukenj potrebno uporabiti vodno
tehtnico za uravnavanje (A). POZORNI MORAMO BITI NA PRAVILNO
ORIENTACIJO NOSILCA! PRAVILNA ORIENTACIJA NOSILCA JE
SAMO TAKŠNA, KOT JE PRIKAZANA NA SLIKI (A). Označimo 4 luknje
na steni (B), odstranimo stenski del zunanje rešetke in izvrtamo označene
luknje (C).

A

C

B

- Vstavimo zidne vložke (D) in stenski del zunanje rešetke (E)
privijačimo s priloženimi vijaki - M4x40 s podložkami - 4kos (F),

D

E

F
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- priloženo tesnilno cevko razrežemo (G1)* po dolžini tako, da
naredimo odprtino za lažje vstavljanje (G2)* v razdelilno ploščo
zunanje rešetke (G3),

G1

G2

G3

- razdelilno ploščo zunanje rešetke skupaj s tesnilno cevko približamo
razdelilni plošči preboja stene tako (G4), da sta naslonjeni ena na
drugo (G5). POMEMBNO: POZORNI MORAMO BITI NA TO, DA JE
PO CELOTNI DOLŽINI, DOBER STIK MED VMESNIMI PLOŠČAMI!

G4

G5

* - lahko pride do sprememb
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- zunanjo rešetko prekrijemo z okrasnim pokrov (H), katero pritrdimo z
vijaki M6x25 - 4 kos (SLIKA 1.4.1)

H

Slika 1.4.1

Vzamemo navodila za uporabo in jih podrobno preberemo - primerno
shranimo po uporabi (SLIKA 4.1)

Slika 4.1
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Na koncu še vstavimo bateriji v daljinski upravljalnik (SLIKA 5.1)

Slika 5.1

Napravo vključimo direktno v vtičnico (uporaba električnih podaljškov ni
dovoljena). V primeru podometne priključitve (brez vtikača) je za izvedbo
odgovorna stranka sama!!! (SLIKA 5.2)

Slika 5.2
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S tem je MIKrovent pripravljen za
uporabo!
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PRILOGE:
NAČRT POSTAVITEV / MONTAŽE MIKROVENT OFFICE
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MIK Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d. o. o. Celjska cesta 55, 3212 Vojnik,
Slovenija, EU
Brezplačna tel. številka: 080 12 24
T 03 425 50 50
F 03 425 50 60

mik@mik-ce.si
mikrovent.io

www.mik-ce.si

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij in proizvodov brez predhodne najave in se opravičujemo za morebitne napake pri izdelavi Navodil za montažo.

Verzija 1, 28. 3. 2019 — Copyright © All rights reserved. - Vse pravice pridržane. MIK, d.o.o.

23

