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  מידע כללי, מידע  1
בנושאי בטיחות

תיעוד נלווה 1.1

כמוסף לחוכרת הוראות הפ לה והתקמה זוש מצורף למכ,יר 
תי ו  מלווה מוסףש ,חוכה לפ ול  ל פיו.

קרא כ יון את כל המסמכים ,צורפו לקול  הא ים ככיריים ,ל 
.BORA

תקנות והנחיות
:EU/EC-מכ,יר זה תואם את ההמחיות הכאות ,ל ה

  2014/30/EU  )EMC( תקמה לתאימות אלק רומגמ ית
  )2014/35/EC( תקמת מתח ממוך

 ) 2009/125/ EC( תקמת תכמון אקולוגי
 2011/65/EU תקמת חומרים מסוכמים

שימוש הולם בהתאם לייעוד 1.2

המכ,יר מיו   אך ורק ל,איכת א י כי,ול ככתים פר יים 
כ,ילוכ  ם קול  א ים ככיריים ,ל BORA. המכ,יר אימו 

מיו  :
Q ל,ימו, מחוץ לכית	
Q להתקמה כרככ	
Q לאוורור ח רים	

חכרת BORA לא תי,א כאחריות למזקים ,מגרמו כתוצאה 
מ,ימו, כלתי הולם או מהפ לה לא מכומה.

כל שימוש בלתי הולם הנו אסור לחלוטין!

הוראות בטיחות - התקנה ופירוק  1.3

ההתקמה והפירוק ,ל המכ,יר חייכים להתכצ  רק  ל י י 
 כמאי מוסמךש המכיר את התקמות הקכו ות כחוק ואת תקמי 

אספקת הגז והח,מל המקומיים ופו ל  ל פיהם.

אזהרה!  
סכנת פציעה ממאוורר מסתובב!

 כא,ר המאוורר מסתוככש קיימת סכמת 
פצי ה.

W	 י, להתקין את המכ,יר אך ורק כמצכ 
כו הוא ממותק מאספקת המתח.

W	 לפמי ההפ לה הרא,ומיתש חכר את 
המאוורר מ,מי הצ  ים לת לת 

האוורור
W	 לפמי ההפ לה הרא,ומית ,ל המכ,ירש 

ו א ,מחכר הכמיסה מ ול למקומו.

 BORA Vertriebs  שBORA Holding GmbH מידע  החכרות
 BORA-ו BORA APAC Pty Ltd  שGmbH & Co KG

Lüftungstechnik GmbH לא יי,או כאחריות למזקים 
,מגרמו כתוצאה מאי-ציות להוראות הכ יחות 

ולאזהרות.

 תרגום  מקור    הוראות הפעלה והתקנה:   
יצרן

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1

Niederndorf 6342
אוס ריה

יצירת ק,ר
 ל‘ 5373/62250-0 )0( 43+ 

mail@bora.com
www.bora.com

אין לה תיק או ל,כפל חוכרת זוש לה,תמ, כתוכן החוכרת או להפיצו ללא אי,ור מפור, ,ל היצרן. 
הזכות ל,גיאות ה פסה ול  ויות ,מורה.

BORA Vertriebs GmbH & Co KG ©

+800 7890 0987 

כל הזכויות ,מורות.
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 מפרט טכני ותיאור  2
המכשיר

מפרט טכני 2.1

ערךפרמטר

V 240 - 200 אספקת מתח

Hz 60 / 50 ת ר

W 170 הספק

A 1.4 צריכת זרם מרכית

40°C מפר ורת סכיכה מרכית

2.85 ק“גמ,קל )כולל אכיזרים / אריזה(

660 מ“ק/,קיכולת קלי ה מרכית

Pa 608 לחץ מרכי

0.6 מ‘אורך ככל ח,מל

פלס יקחומר התו,כת

x 388  x 370  100 מ“מ מי ות )רוחכ x  ומק x גוכה( 

BORA Ecotubeחיכור הת לה 

מפר   כמי  2.1 כלה 

מידות המכשיר 2.1.1
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מי ות מכ,יר ULSש מכ  מלמ לה  2.1איור 
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מי ות מכ,יר ULSש מכ  מלפמים  2.2איור 

תיאור המכשיר 2.2

Q  כמולוגיית EC לחיסכון כצריכת הח,מל.	
Q כהתקמה תלויה צריך לתכמן  כור הפריצה כתקרה ק ח 	

כקו ר ,ל 180 מ"מ
Q להתקמה כצורה ,וככת כאזור המס ש כהגכהת הרצפה או 	

התקמה תלויה מרצפת המרתף
Q מקו ות  יגון מוכמות  כור התקמה  ל התקרה	
Q מתאם כמיסה מתפרקש  כור מס  כגוכה החל מ-100 מ"מ	

מבנה 2.2.1

1 2
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מאוורר תחתון  2.3איור 

מאוורר תחתון1 1]
מחכר כמיסה1 2]
מ, ח אי ום מחכר יציאה1 3]
מ, ח אי ום מחכר כמיסה1 4]
תפסי התקמה1 ]]
תפס הוכלת ככל1 6]
ככל ח,מל  ם תק  חיכור לח,מל1 7]
ככל כקרה  ם תק  חיכור1 8]
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הוראות התקמה
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הוראות התקנה 3
W	 ים לכ לכל הוראות הכ יחות והאזהרות ,כהוראות,

ההפ לה וההתקמה האלה כמו גם לאלה כהוראות ,ל קול  
הא ים ככיריים ,ל BORA )ראה הפרק 'כ יחות'(.

בדיקה של תכולת האריזה 3.1

כמותשם

ULS 1מאוורר תחתון

1הוראות התקמה

1סר  אי ום - מאוורר תחתון

תכולת האריזה  3.1 כלה 

W	.ו א ,האריזה מכילה את כל החלקים ו,אף רכיכ לא מיזוק
W	 כמקרה ,ל חלקים חסרים או פגומיםש פמה ל,ירות 

.BORA הלקוחות ,ל
W	.ל ולם אל תתקין חלקים פגומים
W	.ה,לך את חומרי האריזה כ רך מאותה 

התקנת המאוורר התחתון 3.2

מידע  אסור ,הארון התחתון ייתמך  ל-י י התו,כת ,ל 
המאוורר התחתון.

W	 הכן את המאוורר התחתון: חכר ל,ם כך את סר  האי ום
לפי הצורך.

W	.חכר את סר  האי ום למחכר הכמיסה

מיקום סר  האי ום  כור התקמה  ם צימור  גול  3.1איור 

התקנה במצב עומד 3.2.1
W	.מקה את המ, ח , ליו יוצכ המאוורר מלכלוך גס
W	.הצכ את המאוורר התחתון כמיקום המיו   להתקמה
W	 4 ו א ,המאוורר התחתון מומח כאופן יציכ וכ יחותי  ל כל 

הרגליות ,לו. 
W	.ו א את מגי,ות ככלי החיכור

הסרת מחבר הכניסה לצורך התקנה 3.2.2
לצורך התקמה מיתן להסיר את מחכר הכמיסה ,ל המאוורר 

התחתון מתו,כת המאוורר.

הסרת מחכר הכמיסה  3.2איור 

W	.סוככ את מחכר הכמיסה ,מאלה כ י ל,חרר את מ ילתו
W	.הרם את מחכר הכמיסה והסר אותו מתו,כת המאוורר
W	.הצכ את המאוורר התחתון כמיקום המיו   להתקמה
W	.הרככ את מחכר הכמיסה לתו,כת המאוורר
W	.סוככ את מחכר הכמיסה ימימה כ י למ ול אותו למקומו
Q  מצכי הקצה  כור ,חרור מ ילה ומ ילה מסוממים כאמצ ות 	

מ צורים.

התקנה במצב תלוי 3.2.3
Q  כ ת התקמת המאוורר התחתון כמצכ תלויש חומרי הקיכו  	

ייקכ ו כזמן ההתקמהש כהתאם לחומרי מיקום ההתקמה.
W	 ה ק את אכיזרי ההי וק י מית ואכ ח אותם כך ,לא 

י,תחררו מ צמם.
W	 קכ  את המאוורר התחתון ל,לו,ת תפסי ההתקמה 

המותקמים מרא, כתו,כת.
W	.י, לקכ  את הככלים למקומם כ זרת תפס הוכלת הככל

 חיבור המאוורר התחתון למכלל  3.3
הבקרה הכללי

1 2

תק  חיכור ,ל המאוורר התחתון  3.3איור 

תק  חיכור ככל הכקרה ,ל המאוורר התחתון1 1]
תק  חיכור ככל הח,מל ,ל המאוורר התחתון1 2]

W	 חכר את ככל הכקרה ]1[ ,ל המאוורר למכלל הכקרה 
הכללי.

W	 חכר את ככל הח,מל ]2[ ,ל המאוורר למכלל הכקרה 
הכללי.

W	.ו א ,התק ים מחוכרים הי כ למקומם
W	.ו א ,הככל אימו פגום
W	.כ וק את מאותות ההתקמה


