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Instalacja elektryczna
AD100 jest bardzo łatwe do zamontowania, 
podłączamy ją do gniazdka z uziemieniem. AD103 

wymaga gniazdka z bezpiecznikiem 16A.

Przegrzanie
Jeżeli przepływ powietrza jest zablokowany, 
to zadziała wbudowany ogranicznik wzrostu 
temperatury wewnątrz urządzenia (termik) i 
urządzenie przestanie działać. W takim wypadku 
osoba z uprawnieniami elektrycznymi powinna 
znaleźć przyczynę zadziałania wyłącznika a 
następnie zrezetować zabezpieczenie.
W przypadku, gdy istnieje automatyczne 
rezetowanie zabezpieczenia: 

• wyłącz zasilanie kurtyny i pozwól jej ostygnąć

• uruchomić kurtynę

• jeżeli problem się powtarza - skontaktować się z  

servisem
Uwaga! Kurtyna nie może być przykrywana 

jakimikolwiek materiałami ze względu na 

zagrożenie pożarowe! 

Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-
prądowy (E)
Jeśli instalacja jest zabezpieczona wyłącznikiem 
przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym, 
który załącza się po podłączeniu urządzenia, 
przyczyną może być wilgotny element grzejny. 
Jeśli urządzenie zawierające element grzejny nie 
było używane przez dłuższy okres czasu i jest 
przechowywane w miejscu o wysokiej wilgotności 
powietrza, może dojść do zawilgocenia elementu 
grzejnego.
Nie należy tego traktować jako usterki, ponieważ 
wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania 
przez gniazdko bez wyłącznika bezpieczeństwa, 
aby usunąć wilgoć. Czas schnięcia może wynosić 
od kilku godzin do kilku dni. Aby zapobiec takiej 
sytuacji, jeśli urządzenie nie jest używane 
przez dłuższy okres czasu, należy je regularnie 
uruchamiać.

Zalecenia ogólne
Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji 
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 
obsługi. Instrukcję należy zatrzymać do przyszłych 
konsultacji.
Produkt może być używany tylko zgodnie z 

zaleceniami podanymi w instrukcji montażu i 

obsługi. Produkt podlega gwarancji wtedy i tylko 

wtedy, gdy jest eksploatowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i instrukcją.

Zastosowanie
AD100 jest najmiejszą kurtyną powietrzną 
produkowaną przez Frico, przeznaczoną głównie 
do mniejszych otworów, takich jak okienka w 
kioskach, gdzie wymagany jest łagodny i wąski, na 
dół skierowany, strumień ciepłego powietrza.

Montaż
AD100 montuje się na stałe jak najbliżej otworu.

• Zmierz, zaznacz i zrób otwory dla wsporników, 
c-c 600mm. Zamontuj wsporniki na ścianie 
wzrócone na dół albo do góry, zachowując 
minimalną odległość, patrz rys.A (str 2). Dopasuj 
AD100 do wsporników i dociągnij śruby patrz 
rys.B (str 2).

• Przy zawieszaniu za pomocą szpilek wsporniki 
muszą  być zamontowane jak na rys.C (str 2).

• Przy zawieszaniu do belek lub podobnie urzywa 
się już nagwintowane otwory na powierzchni 
urządzenia. (Należy upewnić się, że dopływ 
powietrza do urządzenia jest wystarczający 
oraz, że system wentylacyjny nie zaburza drogi 
powietrza).

• Uwaga! AD100 nie może być montowane tak 
żeby wejście i wyjście strumienia powietrza było 
blokowane!

Działanie

- wyłącznik (off)

- 1/2 wentylator, 1/2 ogrzewanie ( tylko AD 102)

- 1/2 wentylator, 1/1 ogrzewanie

- 1/1 wentylator, 1/2  ogrzewanie   

- 1/1 wentylator, 1/1  ogrzewanie   

Instrukcja montażu i obsługi


