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Montaža rekuperatorja PICO 50

Montaža zajema:
- Preboj opeþnega/montažnega zidu do 45 cm (do višine 2,5 m od tal)
- Preboj kamnitega/betonskega zidu do 45 cm (do višine 2,5 m od tal)
- Vgradnja cevi in keramiþnega toplotnega prenosnika v izdelano odprtino v steni, tesnenje
odprtine med steno in cevjo s PU peno ali silikonom, montaža zunanjega pokrova (do višine 2,5
m od tal), montaža nosilca ter ventilatorske enote na notranji strani, po potrebi grobo kitanje
stene brez brušenja in barvanja, priklop enote na predpripravljeno vtiþnico ali podometno dozo s
kablom do maksimalne razdalje 1 m od mesta vgradnje naprave (vkljuþen nadometni kanal za
kabel do vtiþnice ali podometna vgradnja z grobim kitanjem brez brušenja in barvanja do
podometne doze)
- 50 cm podaljšek za prezraþevalni kanal (za stene z debelino veþ kot 45 cm)

OPOMBE:
* Doplaþilo za nadometno/podometno instalacijo (nad 1 m) ter za medsebojno povezavo veþ
prezraþevalnih enot.
* Izdelava preboja stene je mehanski poseg in pri in pri tem lahko pride do prašenja v
prostoru ali manjših poškodb stene in zunanje fasade ter madežev na steni zaradi škropljenja
vode pri vrtanju. V montaži je zajeto popravilo stene ali fasade z grobim kitanjem brez barvanja
ter pri samem posegu zašþita pred mehanskimi poškodbami stvari v objektu, þišþenje veþjih
delcev in prahu v sami okolici posega po konþani montaži.
* Odvod odpadkov ni zajet v ceni!
* Doplaþilo za dvigalo ali oder v primeur izdelave preboja stene ter montaže na višini veþ kot
2,5m od tal (višina doplaþila glede na lokacijo, višino, omejenost dostopa do mesta vgradnje).

Vse dodatne storitve se obračunajo po dejansko porabljenem materialu in času.
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