
NÁVOD PRO MONTÁŽ VOLIČŮ A ČIDEL TYPŮ :   IPV, IPV-J, TI-PV, TI-J-PV, J-PV  
 
1. Otevření krabičky provedeme následovně : 

- vysuneme ovládací knoflík (pomůžeme si slabým šroubovákem)  
- vyšroubujeme šroubek M 2,5 , který je umístěn v prolisu pod knoflíkem 
- sejmeme přední část krabičky ze zásuvky. 

2. Montáž provedeme takto : 
- základnu upevníme na stěnu místnosti (nejlépe instalovat pomocí krabice pro vypínače nebo zásuvky). 

Krabice musí být 
osazena tak, aby otvory pro šrouby k upevnění vrutů byly svisle nad sebou. 

- připojíme vodiče podle popisu svorkovnice a návodu pro regulátor RIT 06 D (RIT 06 D Digi). 
- Namontujeme zpět víko krabice a knoflík podle vyobrazení. 
- Vyzkoušíme funkci ovladače (nebo ovladače s čidlem) včetně zkoušky přepínače dálkového ovládání dle 

popisu v návodu regulátoru. 
  
Tyto výrobky jsou zvláštním příslušenstvím jak ke starým regulátorům RIT ( IPV, IPV-J, TI-PV), 
  tak i novému regulátoru RIT 06 D (RIT 06 D Digi).   

                         II.vydání 08/2010 
 
 

NÁVOD PRO MONTÁŽ VOLIČŮ A ČIDEL TYPŮ :   IPV, IPV-J, TI-PV, TI-J-PV, J-PV  
 
1. Otevření krabičky provedeme následovně : 

- vysuneme ovládací knoflík (pomůžeme si slabým šroubovákem)  
- vyšroubujeme šroubek M 2,5 , který je umístěn v prolisu pod knoflíkem 
- sejmeme přední část krabičky ze zásuvky. 

2. Montáž provedeme takto : 
- základnu upevníme na stěnu místnosti (nejlépe instalovat pomocí krabice pro vypínače nebo zásuvky). 

Krabice musí být 
osazena tak, aby otvory pro šrouby k upevnění vrutů byly svisle nad sebou. 

- připojíme vodiče podle popisu svorkovnice a návodu pro regulátor RIT 06 D (RIT 06 D Digi). 
- Namontujeme zpět víko krabice a knoflík podle vyobrazení. 
- Vyzkoušíme funkci ovladače (nebo ovladače s čidlem) včetně zkoušky přepínače dálkového ovládání dle 

popisu v návodu regulátoru. 
  
Tyto výrobky jsou zvláštním příslušenstvím jak ke starým regulátorům RIT ( IPV, IPV-J, TI-PV), 
  tak i novému regulátoru RIT 06 D (RIT 06 D Digi).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II.vydání 08/2010      

KOMEXTHERM Praha spol. s r.o.    
 Augustova 236/1  
163 00 Praha 6 – Řepy 
tel. 235 313 284, fax. 235 313 286 
mob. 724 025 428 
e-mail: info@komextherm.cz 
 http://www.komextherm.cz  

KOMEXTHERM Praha spol. s r.o.    
 Augustova 236/1  
163 00 Praha 6 – Řepy 
tel. 235 313 284, fax. 235 313 286 
mob. 724 025 428 
e-mail: info@komextherm.cz 
 http://www.komextherm.cz  


