
Záruční list 
 

INDUCTAIR s. r. o.,  393 01 Pelh řimov,  Sdružená 1788  
IČO : 25 05 09 15                                 DIČ : CZ 25 05 09 15 
 
Při dodržení pokynů uvedených v návodu poskytujeme záruku na zboží 
24 měsíců. Záruka začíná běžet od data seřízení indukčního systému, 
nejpozději však šest měsíců ode dne předání zboží odběrateli, resp. 
prvnímu dopravci.  
 

Záruka se nevztahuje na poškození při dopravě nebo instalaci. 
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál – trubice, startery, pojistky. 
Záruka se nevztahuje na poškození povrchu nevhodnými čisticími 
prostředky. 
 
Evidenční čísla odsávacích zákrytů : 
 

        

        

        

 
 
 
Datum prodeje: 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: 
 
Ing. Václav Mencl 
tel.: +420 603 238 953 
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ODSÁVACÍ ZÁKR YTY 
se vst řikovým vzduchem - OZV  
bez vst řikového vzduchu - OZO 

 
NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU 



1. Popis  zákryt ů: 
 
 

 
1  -  Odsávaný prostor zákrytu 
2  -  Podtlaková komora 
3  -  Přetlaková komora 
4  -  Odsávací hrdlo s přírubou 
5  -  Ventilátor vstřikového (induktivního) vzduchu 
6  -  Nástavba pro osvětlovací těleso 
7  -  Vypouštěcí zátka 
8  -  Lapače tuků 
9  -  Trysky vstřikového (induktivního) vzduchu 
 

U zákryt ů typu OZO chybí pozice 3, 5 a 9 
 
 
Odsávací zákryty <INDUCTair> se systémem vstřikového (induktivního) 
vzduchu OZV a bez systémemu vstřikového vzduchu OZO slouží k 
místnímu odsávání škodlivin (tepla a výparů) nad kuchyňským zařízením. 
Jsou vyrobeny z nerezavějícího plechu tloušťky 1 mm s povrchovou 
úpravou broušením. 
Zákryty jsou osazeny lapači tuku rovněž z nerezavějícího materiálu a 
jedním nebo několika osvětlovacími tělesy dle rozměrů zákrytu. Zářivková 
osvětlovací tělesa (2 x 36 W) jsou vestavěna do horní strany zákrytu, kryta 
plexisklem „AKRYLON - opál“ s teplotou měknutí 105 °C dle VICAT, v 
rámečku z nerez. plechu s těsněním proti vlhkosti a výparům. 

 

Název zařízení : 

Systém vstřik. vzduchu seřízen dne : 

Schema rozmístění zákrytů : 

Naměřené hodnoty odsávaných množství  m3 / h 

    

    

    

    

    

    

    

 
Seřízení provedl : 

 

 


