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7.2 Spațiu pentru service
7.2.1 Dimensiuni

�  RAS-2HVNP1 - RAS-2.5HVNP1 - RAS-3HVNC1
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�   Toate modelele (exceptând RAS-2HVNP1 - RAS-2.5HVNP1 - RAS-3HVNC1 -
RAS-(4-6)H(V)NC1E))
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Unitățile sunt în mm.
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7.2.2 RAS-(2-2.5)HVNP1 / RAS-3HVNC1

a) Partea frontală și părțile laterale sunt libere (o singură
unitate)

b) În cazul în care există un zid adiacent
(o singură unitate)
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c) În cazul în care există obstacole în partea superioară (o singură unitate)

50
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≤ 300

50
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100
0 < L ≤ 1/2 H        A ≥ 500
1/2 H < L ≤ H        A ≥ 1000

d) În cazul în care există obstacole în partea superioară
(unități în serie)

e) În cazul în care partea din față și părțile laterale
sunt libere (unități în serie)

200

300

0 < L ≤ 1/2 H        A ≥ 500
1/2 H < L ≤ H        A ≥ 1000

≤ 300

f) În cazul în care există un perete adiacent (unități în serie)

0 < L ≤ 1/2       A ≥ 500
1/2 H < L ≤ H        A ≥ 1000 AL

1000
0 < L ≤ 1/2 H       A ≥ 200
1/2 H < L ≤ H       A ≥ 350

g) Orizontal (mai multe unități) h) Vertical(mai multe unități)

0 < L ≤ 1/2 H        A ≥ 100
1/2 H < L ≤ H        A ≥ 200

≥ 1000
≥ 400

≥ 2000

≥ 250

400

≥ 250

≥ 250

400

250≥ 250

Nu stivuiți mai mult de două unități. 
Închiderea spațiului dintre unități (*) pentru a evita recircularea aerului evacuat
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7.2.3 RAS-(3-12)H(V)NP(1)(E) / RAS-12HNC 

(Unități: mm)

Partea laterală obturată 
Partea superioară liberă

Instalație singulară Instalație multiplă (două sau mai multe unități)

Dacă în dreapta și stânga este liber, spațiul posterior minim 
necesar  este de 200 mm. 
În paranteze sunt prezentate dimensiuni speciale pentru 
RAS-3HVNPE.

Păstrați 100 mm între unități. În dreapta și stânga păstrați 
spațiul liber. 
În paranteze sunt prezentate dimensiuni speciale pentru 
RAS-3HVNPE.

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului. Păstrați 
ambele părți laterale deschise.

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului. Păstrați 100mm 
între unități. Păstrați ambele părți laterale deschise.

Spațiul superior obturat
Instalație singulară Instalație multiplă (două sau mai multe unități)

La partea laterală a clapetei de serviciu apăstrați o diferență de 
cel puțin 100 mm

Păstrați 100 mm între unități. Păstrați ambele părți laterale 
deschise.

Păstrați ambele părți laterale deschise.

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului. Păstrați 
ambele părți laterale deschise. Păstrați 100 mm între unități.
Nu instalați mai mult de două unități pentru instalări multiple.

Lungimea A este prezentată în următorul tabel:

L A

0 < L ≤ 1/2H 600 sau mai mult

1/2H < L≤ H 1400 sau mai mult

În cazul în care L > H,  utilizați un soclu pentru a vă asigura că  L 
≤ H. Acest soclu trebuie închis pentru a evita trecerea aerului 
evacuat.
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Partea de evacuare obturată
Partea superioară liberă

Instalație singulară Instalație multiplă (două sau mai multe unități)

Păstrați ambele părți laterale deschise. Păstrați 100 mm între 
unități.

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului. Păstrați 
ambele părți laterale deschise. 

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului.  Păstrați 
ambele părți laterale deschise. Păstrați 100 mm între unități.
Nu instalați mai mult de două unități pentru instalări multiple.

Lungimea A este prezentată în următorul tabel:

L A

0 < L ≤ 1/2H 600 sau mai mult

1/2H < L≤ H 1400 sau mai mult

În cazul în care L > H,  utilizați un soclu pentru a vă asigura 
că  L ≤ H. Acest soclu trebuie închis pentru a evita trecerea 
aerului evacuat.

Lateral obturat
Partea superioară liberă

Instalație singulară

Partea superioară obturată
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Instalații stivuite (până la două unități)
Partea superioară liberă

Instalație singulară Instalație multiplă

Închideți zona A pentru a evita trecerea aerului evacuat. Instalați 
astfel încât apa din unitatea superioară să nu se scurgă pe 
unitatea inferioară.

Păstrați 100mm între unități. Se permite instalarea maxim două 
unități în lateral. Păstrați ambele părți laterale libere. Închideți 
zona A pentru a evita trecerea aerului evacuat. Instalați astfel 
încât apa din unitatea superioară să nu se scurgă pe unitatea 
inferioară.

Partea superioară obturată
Instalație singulară Instalație multiplă

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului. Închideți zona A 
pentru a evita trecerea aerului evacuat. Instalați astfel încât apa 
din unitatea superioară să nu se scurgă pe unitatea inferioară.

Asigurați-vă de poziția corectă a ventilatorului. 
Păstrați 100mm între unități.  Se permite instalarea laterală în 
serie dar ambele părți laterale se lasă libere. Închideți zona A 
pentru a evita trecerea aerului evacuat. Instalați astfel încât apa 
din unitatea superioară să nu se scurgă pe unitatea inferioară.

Instalație multiplă pe mai multe rânduri
Instalație în serie pe mai multe rânduri (de exemplu pe acoperiș)

Păstrați aproximativ 100mm în partea laterală a unității. Păstrați 
ambele părți laterale libere. 

Lungimea A este prezentată în următorul tabel:

L A

0 < L ≤ 1/2H ≤ 300

1/2H < L≤ H ≤ 350

? N O TA
În cazul în care L > H, utilizați un soclu pentru ca L = H. Soclul trebuie să fie închis pentru a împiedica circularea aerului.  Asigurați-vă 
de poziția corectă a ventilatorului în zonele marcate cu ..
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7.2.4 RAS-(4-6)H(V)NC1E 

(Unități: mm)

Partea laterală obturată
Partea superioară liberă

Instalație singulară Instalație multiplă (două sau mai multe unități)

**
Partea 

frontală
Partea 

frontală
Partea 

frontală
Partea frontală

Partea superioară obturată
Instalație singulară Instalație multiplă ( două sau mai multe unități)

Partea laterală obturată
Partea superioară liberă

Instalație singulară Instalație multiplă(două sau mai mute unități)
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Partea stânga și dreapta obturate
Partea superioară liberă Partea superioară obturată

Instalație singulară

Instalații multiple pe mai multe rânduri

Montajul se face în așa fel încăt să existe spațiu suficient de ambele părți pentru fluxul 
de aer.

Dacă utilizați un ghidaj de flux de 
aer  (AG-335A, opțional), 

verificați dacă aerul evacuat nu 
este scurtcircuitat la partea de 

admisie a aerului.

A B

0 < L ≤ 1/2H 1/2H < L≤ H 0 < L ≤ 1/2H 1/2H < L≤ H

Mín. 600 Mín. 1400 Mín. 300 Mín. 350

Dacă L > H, utilizați un soclu 
pentru ca   L ≤ H. Soclul trebuie 
sa fie închis pentru a se evita 

circularea aerului evacuat




