
Az üzlethelyiségek és raktárak fűtésére 
kifejlesztett RIDEAUX hőlégfüggönnyel 
jelentősen növelheti a komfortérzetet, és 
csökkentheti fűtési költségeit.

Mennyezeten vagy falon elhelyezve, 
megdöntve maximalizálva a légsugár 
optimális szögét, elszigetelve a helyiséget 
a hideg időjárási körülményektől és 
kellemes légkört érhet el.

RIDEAUX
Használati és telepítési útmutató

Szabályozásuk révén a teljesítmény beállítás és a légsebesség, valamint a koncentrált légáram jelentik az ideális megoldást az 
üzlethelyiségekben, a gyakori ajtónyitások kompenzálására, akár télen-nyáron. A rövid légfüggönyök, a különféle szerelési és beállítási 
lehetőségekkel, előnyös gyakorlati megoldást kínálnak az üzletek, éttermek, számára. De szintén alkalmas lehet nyitott bódékhoz is, 
kioszkokhoz, utcai pultokhoz.

Állítható teljesítmény 
Fűtési teljesítmény az évszaknak megfelelően
Bármikor megválaszthatjuk a fűtés erősségét, a teljes 
teljesítményt a leghidegebb napokon, a részteljesítményt a 
köztes időszakok alatt, nyáron szellőztetéssel

Szabályozza a légáramot
A ventilátor sebességét, teljes fordulatszámát vagy 
fél sebességét bármikor kiválaszthatja a 
berendezés megfelelő kezelésével. Változtassa a 
levegő hőmérsékletét és a ventilláció sebességét a 
nyári igényekhez.

Állítható mennyezeti kialakítás
A többállású szerelőelem lehetővé teszi a vízszintes, 
mennyezeti, vagy gerendára történő telepítést. Döntse meg 
akár 45 fokban a helyi viszonyoknak megfelelően, a 
szélviszonyok, a hőkülönbség, az ajtónyitási irány szerint.

Falra is szerelhető
A többpozíciós szerelőelem lehetővé teszi a falra, 
oszlopra vagy válaszfalra történő felszerelést. Szintén 
döntse meg a készüléket az optimális sugárzási szög 
eléréséhez. 

Beépített vezérlő a 4/2 kW-os légfüggönyön
A berendezésbe integrált vezérlőegység képes az adott zónában lévő levegő hőmérsékletének szabályozását, és a ventilátor kezelését.

FIGYELMEZTETÉS - A termék bizonyos része forró lehet, és enyhe égési sérülést okozhat. Különös figyelmet kell fordítani a kisgyerekekre és a korlátozott 
képességű személyekre a fűtőberendezés közvetlen környezetében. Ne fedje le a fűtőtestet!

• Ez a fűtőberendezés a 8 évnél idősebb gyermekek és a csökkent fizikai vagy szellemi képességgel élők számára bármilyen tapasztalat vagy tudás
nélkül használható feltéve, hogy megfelelően felügyelik őket, vagy felvilágosítást kaptak a fűtőberendezés biztonságos használatáról.

• Biztosítsa, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekek a fűtőtesttől biztonságos távolságra maradjanak kivéve, ha felnőtt személy állandó felügyelete alatt
állnak.

• A 3 és 8 év közötti gyermekek felnőtt személy felügyelete alatt is csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a fűtőberendezést, ha azt üzembe helyezték
vagy beépítették és felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan kell a fűtőtestet használni.

• A 3 és 8 év közötti gyermekek ne csatlakoztassák a készüléket, ne módosítsák a fűtőberendezés beállításait, ne tisztítsák meg vagy ne végezzenek
semmiféle felhasználói karbantartást a fűtőberendezésen.

• A fűtőelem túlmelegedhet, ha lefedi.
• Szigorúan tilos a levegőbeszívó/kiömlő nyílások vagy a kimenetek eltakarása, vagy blokkolása a balesetveszély, vagy a fűtőelem károsodásának

veszélye miatt.
• Ne helyezzen semmit a fűtőtestbe!
• A fűtést csak annak teljes áramtalanítás után szerelheti.



• Minden szervíztevékenységet csak szakképzett személy végezhet az áramellátás kikapcsolása után.
• A fűtőtestet nem szabad konnektoraljzat alá/ közvetlenül mellette elhelyezni (min. 40cm védőtávolság) elhelyezni.
• A tápáramkört legalább 30 mA-es érintésvédelemi relével kell üzemeltetni, különösen, ha káddal vagy zuhanyzóval

ellátott vizes helyiségbe van beépítve.
• A fűtőberendezés fürdőszobába történő beszerelésekor tartsa be a hatályos előírásokat, szabványokat.
• Az első felfűtéskor por szabadulhat fel a lamellákból, amely pár perc múlva megszűnik.
• A berendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Például, ha letakartuk a berendezést a készülék

automatikusan kikapcsol. Ne kapcsolja vissza a készüléket amíg meg nem szüntette a túlmelegedés okát! Ilyenkor a
berendezés vezérlőegységén található főkapcsolót is kapcsolja ki pár percre, amint a berendezés megfelelően kihűlt,
visszakapcsolható.

Az utasítások a gyártás idején készültek, és megfelelnek az adott időpontban érvényes szabványoknak. A forgalmazó fenntartja a jogot, hogy
bármikor módosítsa jelen Telepítési és használati útmutatót, annak érdekében, hogy figyelembe vegye az új szabványokat, vagy a meglévő

szabványok módosításait.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie az érvényes előírásoknak, és az építési rendeleteknek 
megfelelően. Győződjön meg róla, hogy a vezetékeket megfelelően kötötték be, valamint megbízhatóan rögzítették azokat.
csatlakoztassa a készüléket a HÁLÓZATI földhöz IS.

1. lépés. Távolítsa el a légfüggöny 
előlapját a rögzítő csavarok kihajtásával. 
(TORX 20)

2. Lépés Végezze el a tápkábelek csatlakoztatását 
a hatályos előírásoknak megfelelően 25mm 
keresztmetszetű réz vezetékkel

Ne helyezze áram 
alá a készüléket 

az előlap lezárása 
nélkül.

3. lépés Jelölje ki a légfüggöny 
helyét falon vagy mennyezeten 
és azalábbi mértekkel rögzítse a 
konzolokat

MENNYEZETI RÖGZÍTÉS FALI RÖGZÍTÉS

A tartókonzol a mennyezet síkjától 
min. 50mm-re rögzítse

A tartókonzol a fal síkjától min. 
60mm-re rögzítse

4. lépés A kívánt dőlésszög 
beállítása után rögzítse a 
légfüggönyt a gyári csavarokkal
(10mm-es kulcs)



KEZELŐSZERVEK HASZNÁLATA

KIKAPCSOLT ÁLLAPOT

VENTILÁTOR ALACSONY FOKOZAT

VENTILÁTOR MAGAS FOKOZAT

2kW FŰTÉS + VENTILÁTOR ALACSONY FOK.

2kW FŰTÉS + VENTILÁTOR MAGAS FOK.

2kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR ALACSONY FOK.

2kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR MAGAS FOK.

4kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR ALACSONY FOK.

4kW FŰTÉS + BEÁLL. HŐM. + VENTILÁTOR MAGAS FOK.

MAGAS FOKOZAT

ALACSONY FOKOZAT HŐM. ÁLLÍTÁS

TELJESÍTMÉNY ÁLLÍTÁS 2 / 4 kW között

3 ÁLLÁSÚ Kapcs. 2 ÁLLÁSÚ Kapcsoló

További dokumentumok, letöltések és video útmutatók:

www.noirot.hu/termektamogatas

FUNKCIÓK


