
 

 

  

 
 

 

 

 

     

Vnitřní prostředí, 

 

       

Vnější prostředí *), 

*) Vnějším prostředím se 

rozumí prostředí, kde je výrobek 

vystaven dešti, nebo kde může 

docházet ke stékání vody po 

stěně (např. plot, vnější stěna 

objektu). Při instalaci do vnějšího 

prostředí je použití stříšky 

povinné, není-li ochrana proti 

dešti zajištěna jinak. Kromě zde 

uvedených stříšek lze použít 

montáž na povrch se stříškami 

obj. č. 9135331E a 9135332E 

     
Obj. č. 9135351E 

krabice do zdi 

s rámečkem na 1 modul 

rozměry: 125 x 235 x 46 mm 

otvor: 110 x 220 x 50 ± 5 mm 

Obj. č. 9135361E 

krabice do zdi se stříškou na 1 modul 

rozměry stříšky (šíř. x výš. x hl.):: 129 x 240 x 41 mm 

otvor ve zdi: 110 x 220 x 50 ± 5 mm 

 
Montáž do zdi 

 se stříškou 

  

Obj. č. 9135352E 
krabice do zdi 

s rámečkem na 2 moduly 

rozměry: 225 x 235 x 46 mm 

otvor: 210 x 220 x 50 ± 5 mm 

Obj. č. 9135362E 

krabice do zdi se stříškou na 2 moduly 

rozměry stříšky (šíř. x výš. x hl.):: 229 x 240 x 41 mm 

otvor ve zdi: 210 x 220 x 50 ± 5 mm 
 

Rozměry otvorů pro sestavy 3 - 8 modulů 

počet modulů 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 8 m. 

krabice na 2 moduly, počet ks 1 2 2 3 3 4 

krabice na 1 modul, počet ks 1 - 1 - 1 - 

zdivo, bez stříšky, šíře otvoru, mm 335 435 560 660 785 885 

zdivo, se stříškou, šíře otvoru, mm 339 439 568 668 797 897 

sádrokarton, bez stříšky, celková šíře otvorů, mm 330 430 555 655 780 880 

sádrokarton, se stříškou, celková šíře otvorů, mm 334 434 563 663 792 892 

Upozornění: krabice se nezazdívají – jsou konstruovány pro suchou montáž. 



 

Postup montáže  
 

Připravte díru podle šablony, kterou najdete z druhé strany tohoto návodu. 

Pokud budete pracovat pečlivě a nepřekročíte toleranci 5 mm, rámeček zcela 

překryje okraje díry a není třeba nic sádrovat. 

U sádrokartonu lze otvor vyříznout přesněji, takže je vhodné jej udělat o 5 mm 

menší: 105 (205) x 215 mm.V sádrokartonu je vhodné vyříznout otvory pro 

jednotlivé krabice, podle obr. vpravo.  
 

Klasické zdivo: vyvrtejte otvory na hmoždinky (Φ 8 mm) podle šablony, nebo přímo podle krabice. Do 

otvorů vložte přiložené hmoždinky.  
 

Zateplená fasáda: Postup jako a). Hmoždinky je třeba umístit až do zdiva, a pokud je izolační vrstva 

silnější než 50 mm, je nutno použít delší vruty, které nejsou součástí dodávky. Např. pro izolaci silnou 

100 mm použijte vruty 4,5 x 90 mm.  
 

Sádrokarton: vruty se nepoužijí, na bocích krabice jsou křidélka.  

V krabici vylomte otvor, který budete potřebovat pro protažení vodičů (tel. linky, 

napájení, přívod k el. zámku apod). Při instalaci více modulů vylomte boční 

otvory, které budete potřebovat pro protažení spojovacích kabelů.  

POZOR!!! V dalším postupu je třeba dodržet, 

aby tyto malý výřez pro mikrofon (viz šipky) byl DOLE !!! 
     

 

         
 

Pouze se stříškou:  

Odstraňte ochranou folii na vnitřních stěnách stříšky a do otvoru 

ve stříšce vložte zápustnou krabici.  

Dále pracujte s tímto celkem.  

 

  
 
 

 
 

Klasické zdivo, zateplená fasáda:  krabici ( nebo krabici se stříškou) 

vložte do otvoru ve zdi,  a zašroubujte vruty. Před utažením vrutů upravte 

boky do svislé polohy. Velkou krabici, obj. č. 9135352E doporučujeme 

připevnit pomočí čtyř hmoždinek – otvory v rozích krabice 
 

Sádrokarton:  krabici zajistěte ohnutím křidélek podle obrázku. 

Doporučujeme zajistit polohu krabice proti posunutí vhodným lepidlem 

(např. silikonový tmel). Pro sádrokarton silnější než 12,5 mm křidélka 

upravte, nebo použijte pouze lepidlo.   

   

Pouze se stříškou:  

Pokud montujete i stříšku, přitmelte nyní 

její horní a boční okraje ke zdi silikonovým 

tmelem podle obrázku. 

 

Silikon 

 Pokud se nepodařilo vysekat otvor ve zdi přesně a čistě, je vhodné okraje opravit např. sádrou.  

 Šrouby M4 x 10 mm přilepené na dně krabice jsou určeny pro montáž Heliosu do krabice. 

Zásady, které je nutno dodržet při instalaci do vnějšího prostředí: 

 zapojte vždy podsvětlení tlačítek - slouží k vyhřívání – viz elektrická instalace 

 Voda nesmí zatékat ani po kabelech nebo kolem nich. 

 Důsledně zkontrolujte správné vedení kabelů uvnitř krytu – žádný vodič nesmí bránit úplnému dovření krytu. 

 Zkontrolujte správné dotažení obou šroubů pro montáž na zeď 

 Zkontrolujte držák reproduktoru, zda všechny tři jeho nožičky zapadají do otvorů v desce. Přesná poloha 

reproduktoru je nutná pro správnou funkci těsnění. 

 Zkontrolujte, zda během montáže nevypadlo těsnění (silikonová trubička na horním čele výrobku) 

 Po elektrické instalaci je třeba dotáhnout všechny čtyři šrouby v rozích, aby dosedlo těsnění reproduktoru! Jinak 

hrozí zatečení vody do elektroniky!  

 
Při nedodržení těchto Zásad hrozí zatečení vody a zničení elektroniky. Obvody komunikátoru 

jsou trvale pod napětím, při zatečení vody dochází k elektrochemické reakci. U takto 

zničeného výrobku nelze uplatnit záruku! 

 



 

Dokončení montáže 

Vždy dokonale utěsněte otvor, kterým vedou kabely do Heliosu, aby jím nemohl proudit vzduch. Tímto otvorem může proudit 

do Heliosu vlhký vzduch a vlhkost může kondenzovat na elektronice a poškodit ji. 

Zkontrolujte vodiče uvnitř Heliosu, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí, a opatrně nasaďte horní část (průhledný plastový 

výlisek). Kontakty na něm se zasunou do konektorů na desce elektroniky. Zatlačte horní díl přiměřenou silou. Pokud se 

díl kývá přes nějakou překážku, nebo zůstane v některém rohu výše než v jiném, sejměte jej a najděte, co překáží. Pak 

šrouby ve všech rozích řádně utáhněte.  

Při montáži krycího plechu postupujte jako u výměny jmenovek. Zkontrolujte, že plech "sedí" rovně. Pokud plech odstává ve 

spodní části, Helios je pravděpodobně přišroubován na nerovnou zeď (je ohnutý). Je třeba jej podložit v rozích. 

Upozornění 

 Špatně provedená montáž může výrazně zhoršit funkci tlačítek. 

 Ve venkovním prostředí špatně provedená montáž způsobí zatékání vody, která může poškodit elektroniku.  

 
 
 
Nejčastější chyby montáže 

V následujících obrázcích je pro názornost odstraněna část horního dílu, aby byl dobře vidět reproduktor s těsněním a místo, 

kde má těsnění doléhat na horní díl. Rovina řezu je zvýrazněna bílou barvou. 

 

 
 
 
nedotažený šroub 

(podobný efekt má  

i přiskřípnutý vodič)  

 
 
 
 

 

ŠPATNĚ 
 
 
 
 
 
 
mezera mezi horním dílem 

 a těsněním reproduktoru 

- tudy vnikne voda a 

poškodí elektroniku 



 

 

 
 

ŠPATNĚ 
 
 
 
 
mezera mezi horním dílem 

 a těsněním reproduktoru 

- tudy vnikne voda a 

poškodí elektroniku 

 
 
 
 
 

 
 
Pokud podpěra reproduktoru 

není ve správné poloze, může horní díl 

zachytit její okraj 

(viz tato šipka) a použití hrubé síly vede až k 

deformaci dílů. Vznikne netěsnost, viz horní 

šipka. 

 

 

 
 
 
 
 

Správně dotažený šroub 

 
 
 
 
 
 

DOBŘE 
 
 
 
 
 
 
Těsnění doléhá na horní díl.  

Voda vytéká ven malým 

otvorem (na obr. není). 

Pozn.: Mylarové membráně  

reproduktoru voda nevadí. 

 
 
 
 

 

 


