Itho Daalderop
Mechanische terugslagklep CVH 125

Installatiehandleiding
Toepassing
De terugslagklep wordt geplaatst om te voorkomen
dat er recirculatie van vervuilde lucht plaatsvind uit
omgelegen woningen.

Montage
Voor de terugslagklep wordt gemonteerd dient de
juiste plaats van de rode sticker te worden bepaald.
De juiste plaats van de sticker is afhankelijk van de
montagestand van de ventilator (zie tekening A, B, C,
D of E op de volgende pagina).
De terugslagklep moet in de uitblaastuit van de
ventilator te worden geschoven. Vervolgens moet
de verbindingsnaad tussen klep en tuit met tape
worden afgeplakt, waardoor de terugslagklep vast is
bevestigd en afgedicht.

De mechanische terugslagklep type CVH 125 is
geschikt voor in een ventilatiesysteem met een
kanaaldiameter van Ø125 mm.
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Montage tegen een wand

A. Plaats sticker muurzijde

B. Plaats sticker boven

C. Plaats sticker boven

Montage tegen het plafond

D. Plaats sticker boven

ääLet op!
Als de uitblaastuit naar beneden is gericht, kan
deze terugslagklep niet worden toegepast.

Garantie
Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard
fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn
wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos
gerepareerd of vervangen. Bepalingen en uitsluitingen
zijn opgenomen in onze garantievoorwaarden.

E. Plaats sticker boven
Indien er problemen zijn met de werking van ons
product, adviseren wij de consument eerst de
handleiding te raadplegen.
Nederland:
Indien de problemen blijven bestaan, neem dan
contact op met de installateur die het product
geïnstalleerd heeft of met één van onze
servicepunten in de buurt. Deze servicepunten zijn te
vinden via onze website www.ithodaalderop.nl.
België:
Indien de problemen blijven bestaan, neem dan
contact op met de installateur die het product
geïnstalleerd heeft of met de servicedienst van
Itho Daalderop.

Nederland
Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65
E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

België / Belgique
Itho Daalderop Belgium bvba
Business unit Codumé
Edingenstraat 18/20
1080 Brussel
T 02 511 20 10
E after.sales@codume.eu
E info@codume.eu
I www.codume.eu
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be
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Zie de pagina van het product op onze website voor de
volledige garantievoorwaarden en/of aanvullende
garantietermijnen of voorwaarden.

