
Montážní pokyny:

1. Nechte Nivolair ležet v krabici a dávejte pozor na hliníkové lamely, jsou slabé a snadno se
ohýbají, je zde nebezpe í íznutí se !!!

2. PRO MONTÁŽ POUŽÍVEJTE POUZE DODANÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

3. Zašroubujte záv sné oko (1) do oválné spojovací desti ky (2).

4. ipevn te záv sná ramena (3) k vrchním stranám spojovacích desti ek vým níku, namontujte
opatrn  tato ramena na h ebeny Nivolairu (4).

5. ipevn te 3 držáky motoru (5) k záv sným ty ím (3), zatím je neutahujte, abyste m li v li p i
montáži motoru (6).

6. Namontujte motor (6) na držáky (5).

7. Zkontrolujte utažení všech šroub .

8. Vrtuli (12) instalujte teprve tehdy, až bude Nivolair zav šený a zapojený.

9. Nivolair zav šujte vždy na pevn  ukotvený ocelový profil T v kombinaci s hákem tvaru C nebo
bezpe nostní karabinou, jiné zp soby zav šení mohou mít za následek vibrace pop . pád
za ízení.

10. Chcete-li zav šení snížit, použijte kyvadlový záv s a 2 kusy hák  tvaru C (žádný et z ani
závitovou ty ).

11. Nyní p ipojte Nivolair k rozvodu úst edního vytáp ní. Použijte k tomu flexibilní p ipojovací sadu
NIV-flex. Zajist te, aby ve spoji nebylo žádné ‘pnutí’, tak aby byl Nivolair zav šený svisle a
voln  viz. návod k instalaci NIV-flex.

12. Namontujte vrtuli V3 nebo vrtuli V9, nezapome te utáhnout imbusem !!!

13. Nejprve Nivolair vyzkoušejte, pak teprve odstra te lešení nebo zdvižnou plošinu!!!

14. I ZPOUŠT NÍ NIVOLAIRU DEJTE POZOR NA OTÁ EJÍCÍ SE VRTULI, ST JTE V
DOSTATE NÉ VZDÁLENOSTI OD VRTULE, TAK ABY VÁS NEPORANILA !!!

15. OTÁ EJICÍ SE VERTULE SE NEDOTÝKEJTE !!!

Máte-li dotazy, volejte UNITHERM,s.r.o. tel.: +420 777 792 230 (p. Pozdní ek) .
  Hodn  št stí!



Poz. Díly Parts Teile Ks Typ
1 šroub s okem eyebolt Ösenbolzen 1 M10
2 spojovací deska junction plate Verbind.platte 1
3 záv sné rameno strop Bügel 3
5 držák motoru motorsupport Motorstütze 3
6 elektromotor elec. motor Elek. Motor 1 230V
7 Matice pojistná s PA

kroužkem DIN 982
nut Mutter 1 M10

8 podložka v jí ová washer Ring 1 M10
9 šroub bolt Bolzen 15 M6x20

10 Matice pojistná s PA
kroužkem DIN 982

nut Mutter 18 M6

11 šroub bolt Bolzen 3 M6x30
12 vrtule fan Flügel 1

Celková hmotnost
Nivolair HT

T otal weight
single Nivolair

Gesamtgewicht
ein Nivolair 30,5 kg

Celková hmotnost
Nivolair LT

Total weight
double Nivolair

Gesamtgewicht
Doppelter
Nivolair

46,3 kg



Zapojení a rozm ry  Nivolair



Schéma p ipojení motoru :

 vyšší výkon ( PVE9 )
     (s klemou)

 nižší výkon ( PVE7 )

ipojení motoru je provedeno kabelem
CYSY 3 x 0,5 a zakon eno
vidlicí E 10/16a 250 V.



POKYNY PRO INSTALACI SYSTÉMU NIVFLEX

Systém NIVFLEX je navržený a ur ený pro montáž do rozvod  úst edního vytáp ní a je odolný proti
horké i studené vod  (v p ípad  chladicích instalací) úst edního vytáp ní.

Systém NIVFLEX není ur ený k za len ní do rozvodu jako aksiální kompenzátor. P sobení osových
sil na hadici je t eba zabránit.

Maximální pracovní tlak a testovací tlak ve flexibilní hadici NIVFLEX nesmí p ekro it 10 bar .

Maximální teplota vody v rozvodu úst edního vytáp ní anebo okolní teplota nesmí p ekro it 110°C.

Flexibilní nerez ocelová hadice nesmí být zat žovaná kroucením.

Na flexibilní nerez hadici nesmí unikat (kapat) kondenze ze spalin.

Zabra te kontaktu kovové hadice s produkty jako je beton, sádra, cement, vápno a s produkty
obsahujícími chlór (mj. mýdlo), nebo  by mohly zp sobit oxidaci.

Dodržujte polom r ohybu kovové hadice.

Typ Pr r Polom r ohybu
NIVOLA NIVFLEX vnit ní 20 mm 170 mm

Tipy pro montáž:

Správn : Špatn :



NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU NIVFLEX

Návod pro montáž demontovatelných spoj  na flexibilní hadici Nivflex.

1. ízn te flexibilní trubku na požadovanou délku rovn  pomocí pilky nebo ješt  lépe trubko ezem,
v prohlubni vlnky (viz níže uvedený ná rt).

PROHLUBE  VLNKY

2. Na flexibilní hadici nasu te p esuvnou matici.
Umíst te dva polokroužky do první prohlubn  vlnky na za átku hadice.

esuvnou matici ustavte op t na za átek hadice p es polokroužky.
Do p esuvné matice našroubujte závitovou spojku.

esuvnou matici utahujte tak dlouho, až se první vlnka hadice zploští.

3. Závitovou spojku op t vyšroubujte a umíst te na první vlnku t snicí kroužek a celek smontujte.



ÚDRŽBA

Topné jednotky nemají tém  žádné nároky na údržbu.

V p ípad  použití Nivolátoru v extra náro ných podmínkách, doporu ujeme, aby byl Nivolair každých
šest m síc  odstaven, provedena prohlídka t snosti v i prachu a vizuální prohlídka, v p ípad
zjišt ní jakékoli závady kontaktován dodavatel.
 Kontrola by m la být zam ena na:
a) Utažení šroub  a kontrola upevn ní vrtule
b) istota uvnit  a vn  motoru
c) O išt ní Nivolátoru
d) Kontrola elektrického p ipojení
e) Kontrola t snosti p ipojení k UT(u šroubových spoj )
f)  Kontrola záv su
Výsledky kontroly by m ly být zaznamenány



Montageanweisungen Nivolair:

1. Lassen Sie den Nivolair in der Verpackung liegen und gehen Sie vorsichtig mit den Lamellen
des Rippenrohres um, diese sind scharf und verbiegen leicht.

2. Befestigen Sie den Ösenbolzen (1) an der sechseckigen Verbindungsplatte (2).
3. Befestigen Sie die Aufhängebügel (3) an der Unterseite der Verbindungsplatte und montieren

Sie die Bügel an den Stegen des Nivolair (4).
4. Befestigen Sie die 3 Motorstützen (5) zuerst noch nicht fest an den Aufhängebügeln (3), sodass

die Montage des Motors (6) einfach ist.
5. Montieren Sie den Motor (6) an den Stützen (5).
6. Warten Sie mit dem Montieren des Flügels (12), bis der Nivolair aufgehängt und

angeschlossen ist.
7. Hängen Sie den Nivolair immer an ein T-Stahl in Kombination mit einem C-Haken, andere

Aufhängemöglichkeiten können Schwingungen verursachen.
8. Verwenden Sie für eine tiefere Aufhängung eine Pendelstange und 2 C-Haken (keine Kette oder

Gewindestange).
9. Schließen Sie den Nivolair jetzt an das Leitungsnetz der Zentralheizung an. Verwenden Sie

dazu das flexible NIV-flex-Anschlussset. Sorgen Sie dafür, dass der Anschluss nicht unter
„Spannung“ steht, sodass der Nivolair gerade und „spannungsfrei“ hängt.

10. Montieren Sie den V3- oder V9-Flügel.
11. Testen Sie den Nivolair, bevor Sie das Gerüst oder die Hebebühne entfernen!!

Assembly instructions Nivolair:

1. Leave the Nivolair in the box and be careful with the blades on the ribbed tube as these are
sharp and bend easily.

2. Attach the suspension eye (1) to the hexagonal junction plate (2).
3. Attach the suspension strops (3) to the bottom of the junction plate and assemble the strops

on the ridges of the Nivolair (4).
4. Do not initially fasten the 3 motor supports (5) too tight to the suspension strops (3) so you

can assemble the motor (6) in an easy way.
5. Fit the motor (6) on the supports (5).
6. Do not assemble the fan (12) until the Nivolair has been suspended and connected.
7. Always hang the Nivolair on a T-iron in combination with a C-hook. Other methods can cause

vibration.
8. For lower suspension use a pendant and 2 C-hooks (not a chain or threaded rod).
9. Now connect the Nivolair to the central heating network. Do this with the flexible NIV-flex

connecting set. Make sure there is no strain on the connection so the Nivolair hangs straight
without strain.

10. Assemble the V3 or V9 fan.
11. Test the Nivolair before you remove the scaffold or elevating platform!!


