
Klimatizační a topná jednotka 
XFETTO



XFETTO - tři v jednom

Klimatizační jednotka
Tepelné čerpadlo

Radiátor ústředního topení



Obrazový montážní návod

• Nářadí potřebné pro montáž
• Elektrická vrtačka pro probourání 

otvorů ve zdi
• Vodováha
• Běžné instalatérské nářadí



Připojení k elektrické síti

• Pro připojení XFETTA je potřeba 
elektrická zásuvka 220-240V, pojistka 
10A s motorovou charakteristikou

• XFETTO nikdy nepřipojujte do 
společné zásuvky s počítačem.



Odpad kondenzátu z klimatizace

• S uživatelem domluvte způsob 
odvodu kondenzátu z klimatizace

• A) – vypouštět kondenzát do 
nádobky  uvnitř místnosti

• B) – provrtat otvor ve zdi a odvádět 
kondenzát  mimo místnost . Otvor 
pro kondenzát je uveden na plánu



Kontrola neporušenosti obalu

Sada pro ústřední topení

Klimatizační jednotka



Vybalení jednotky z obalu 



Není jednotka viditelně poškozena??



Kontrola typového štítku

Příkon a velikost pojistek

Druh a množství chladiva



Pohled  na zadní část jednotky

Plech pro 
upevnění 
jednotky na zeď



Demontáž čelního panelu

-Na spodku jednotky vyšroubujte 3 šrouby

- Čelní kryt vysuňte dopředu a nahoru



Demontáž bočních panelů

Boční panel povolit a vysunout



Demontáž vrchního panelu

Na každé straně 
vyšroubovat šroub  a  
panel  vysunout nahoru



Demontáž upevňovacího plechu

Vyšroubujte všechny 
upevňovací šrouby



Odpojení kabelů čelního panelu

Ovládání motorku

Signalizaci



Odpojte stávající  radiátor 
ústředního vytápění



Na  stěnu orýsujte přesně 
montážní plán

Plán musí být vodorovně- použijte vodováhu !!!



Na stěnu přišroubujte  upevňovací 
plech

Zkontrolujte, zda je 
plech vodorovně!!!!



Probourejte  dva otvory pro 
vzduch

2 x  Ø160mm



Namontujte potrubí pro přívod 
vzduchu

Skládací mřížka se 
montuje  na vnější 
stranu zdi

Délku trubky 
uřízněte podle 
tloušťky zdi. 
Minimální tloušťka 
zdi je 100mm



Upevnění  přírub pro přívod 
vzduchu

Natáhněte upevňovací pero, které spojuje vnější a vnitřní 
přírubu



Nasaďte XFETTO na zeď



Na které straně je potrubí 
ústředního topení?

• Přívod je vlevo – radiátor nemusíme 
otáčet

• Přívod je vpravo – radiátor musíme otočit

• Z výrobního závodu má XFETTO  přívod 
do radiátoru vždy vlevo!!



Sada pro připojení na rozvod 
ústředního vytápění



Demontáž prachového filtru

Prachový filtr vysuneme směrem nahoru



Demontáž izolační vložky

Izolační vložku vytáhneme  směrem dopředu



Demontáž bočních izolací

Odšroubovat šroub a 
vyklopit izolační panel 
směrem ven z jednotky 
a vytáhnout



Demontáž radiátoru  ústředního 
topení

Na obou 
stranách 
radiátoru 
vyšroubovat 
upevňovací 
šrouby



Vyklopit  radiátor ÚT z jednotky

Vyklopit radiátor a otočit 

Odvzdušňovací ventilek



Otočený radiátor ÚT

Odvzdušňovací ventilek musí být vždy vpravo nahoře



Montáž regulačního ventilu  ÚT

SX-sada pro levý přívod      DX-sada pro pravý přívod



Montáž čtyřcestného ventilu ÚT

Namontujte čtyřcestný 
ventil ÚT a 
propojovací kabel  
termostatické hlavice



Připojení  ústředního topení



Odvzdušňovací ventilek

Odvzdušňovací 
ventilek upevněte 
pomocí přiloženého 
plechu  do dvířek



Montáž plastového krytu potrubí 

Nasuňte boční kryt 
ventilu ÚT a 
propojte kabely 

Pro kabel TR je
nutné odstranit 
propojovací můstek  
ve svorkovnici-
červený vodič



Ukončení montáže

• Namontujte zpět izolační panely
• Zasuňte nazpět prachový  filtr
• Zapojte kabely vedoucí k čelnímu 

panelu
• Namontujte horní, boční a čelní panel

XFETTO



Namontovaná jednotka XFETTO



Cena za montáž jednotky

• Doba montáže jednotky je  podle 
typu a tloušťky  zdi   6 - 9 hodin 
práce

• Doporučená cena za montáž 
jednotky  je 1500 –2000Kč  podle 
typu a tloušťky zdi



Objednávky náhradních dílů

Schiessl, s.r.o Střešovická 49, 162 00 Praha 6

Telefon: 220 180 625   Fax:220 180 626

www.klimatizace-autoklimatizace.cz

E-mail:  centrála Praha  schiessl@schiessl.cz

pobočka Brno    brno@schiessl.cz

pobočka Ostrava  ostrava@schiessl.cz


