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+5 oC

+40 oC

1. BEFORE YOU BEGIN

Before installing, read carefully the section Safe use of the air curtains, where you will find 
all the instructions for the safe and proper use of the product.

Symbol Meaning

CAUTION!

PLEASE NOTE!

you will need

TECHNICAL INFORMATION

Warning or Caution

Important instructions

Practical tips and information

Detailed technical information

Reference to another part of the 
manual

This manual includes important instructions for the appropriate installation of the air curtains. Before installing, 
 read carefully all the following instructions and observe them. The manufacturer reserves the right to change, 
including the technical documentation, without prior notice. Keep the manual for future use. The instructions herein 
are part of the product

Declaration of conformity
Details can be found at www.2VV.cz 

2.1 CONTROL DE DELIVERY
    PLEASE NOTE

Check the product for damages immediately after 
delivery. In case of damage to the packaging, con-
tact the carrier. Claims not filed in due time will be 
disregarded.

• Check that it corresponds to the type of product 
ordered. In case of discrepancy, do not unpack 
the product and contact the vendor.

• After unpacking, check that the product and all 
the other components are in good order. In case 
of doubt, contact the vendor.

• Do not install a damaged unit!
• If you will not unpack the product immediate-

ly after delivery, store it indoors, in a dry place 
with ambient temperatures between +5 °C and 
+40 °C.

All the packaging material is 
environmentally friendly and can 
be reused or recycled. Contrib-
ute actively to the protection of 
the environment and ensure the 
proper disposal or recycling of 
the packaging materials.
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2. UNPACKING

2.2 UNPACK THE AIR CURTAIN
4x

4x

M6x20

M6x20

1x

1x

1x

1x

VCV-xxx-CO - 2x
VCV-xxx-CS - 0x

VCV-xxS/E-SU - 2x
VCV-xxW-SU - 3x

VCV-xxS/E-SS - 0x
VCV-xxW-SS - 1x

COMFORT Master

SUPERIOR

    PLEASE NOTE

• If the unit was transported in temperatures low-
er than 0°C, after unpacking, leave it in opera-
tional conditions for at least two hours without 
activating in order to compensate the inner tem-
perature.
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3. MAIN PARTS

4. DIMENSIONS

1

2

3

4

7

6

5

Anchor stand dimensions (mm)
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Anchor stand covers

Locking bolt

Service cover

Upper cover

Anchor stand – part 1

Anchor stand – part 2

Exhaust grid

Air curtain dimensions (mm)
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5. TECHNICAL PARAMETERS

The other technical parameters can be found in the corresponding technical sheet of the product

Type

Heater power output 
[kW] Total power input 

[kW]
Total voltage/ 
current [V/A]

Motor voltage/ 
current [V/A]

Temperature 
increase ∆t [°C] Frequency [Hz] Weight 

[kg]
1st level 2st level

VCV-B-25S - - 1,65 230/7 230/6,5 - 50 95

VCV-B-25E 13 24,0 25,65 400/42 230/6,5 15,5*1 50 103

VCV-B-25F 19 36,0 37,65 400/59,2 230/6,5 23,3*1 50 103

VCV-B-25W - 50,1* 1,65 230/7 230/6,5 34,4 50 104

* Intake air temperature +18°C, water temperature gradient of 90/70 °C and  highest fan speed

* Temperature of intake air +18 °C

Parametry vodních výměníků LPHW

Type
Air output Heat output Temperature 

at exhaust Pressure loss Water flow

[m3/h] [kW] [°C] [kPa] [l/s]

LPHW coil parameters for water temperature gradient 60/40 °C
VCV-B-25W 4350 24,2 34,6 19 0,3

LPHW coil parameters for water temperature gradient 70/50 °C 
VCV-B-25W 4350 32,9 40,6 34 0,4

LPHW coil parameters for water temperature gradient 80/60 °C 
VCV-B-25W 4350 41,5 46,5 52 0,5

LPHW coil parameters for water temperature gradient 90/70 °C 
VCV-B-25W 4350 50,1 52 73 0,6
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6. INSTALLATION

6.1 CHOOSE THE INSTALLATION SITE

6.1-1 Installed dimensions

• The air curtain must be installed only in a vertical
position!

• The installed position of the air curtain can
be chosen to accommodate the service cover.
(Right-left orientation)

• It must be operated in dry, covered indoor
spaces with an ambient temperature between
+5° C and +35° C and relative humidity up
to 80%.

• The air curtain is not intended for moving
air that contains combustible or explosive
mixtures, chemical fumes, coarse dust, soot,
grease, poisons, infectious germs, etc.

6.1-2 Clearance distance

• Only nonflammable materials (those that
do not burn, smoulder or carbonise) or 
fireresistant materials (those that do not burn,
but mainly smoulder, e.g., plaster board)
can be kept within 100 mm in any direction
of the air curtain. However, these materials
should not block the intake or outlet
openings.

• For air curtains with an electric heater, safe
distances from building structural surfaces
and flammable objects are as follows:

• the safe distance for flammable materials
in the direction of the main air flow
(i.e., behind the outlet louvers) is 500 mm,

• the safe distance for flammable materials
above the air curtain is 500 mm,

• the safe distance for flammable materials
in other directions is 100 mm.

6.1-3 Measure the installation site

Measure the site for installing the air curtain.
If the electrical cables are to run along the floor,
it is necessary to mark off the installation area,
including ports for electrical or heating fuel
lines (air curtain VCV-B-25W).
Measure and mark the holes for the anchor
stand. The correct dimensions of the holes
can be verified by placing the anchor stand
on the place marked.
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6. INSTALACE 

6.1 ZVOLTE MÍSTO INSTALACE
6.1-1 Zástavbové rozměry

Vzduchová clona musí být instalována pouze •	
ve vertikální poloze! 
Polohu instalace vzduchové clony lze volit •	
v závislosti na potřebě umístění servisního 
krytu. (Pravo-levé provedení)
Musí být provozována ve vnitřních krytých •	
a suchých prostorách s okolní teplotou od  
+5°C do   +35°C a relativní vlhkostí do 90%.
Vzduchová clony není určena pro dopravu •	
vzduchu s obsahem hořlavých nebo výbuš-
ných směsí, výparů chemikálií, hrubého pra-
chu, sazí, mastnost, jedů, choroboplodných 
zárodků atd.

6.1-2 Odstupové vzdálenosti

Ve vzdálenosti do 100 mm od vzduchové •	
clony ve všech směrech mohou být pouze 
nehořlavé materiály (nehoří, nežhnou, neu-
helnatí) nebo nesnadno hořlavé (nehoří, pře-
vážně žhnou – např. sádrokarton). Tyto mate-
riály však nesmí zakrývat sací ani výfukové 
otvory. 
Pro bezpečnou vzdálenost povrchů stavební •	
konstrukce a předmětů z hořlavých hmot od 
vzduchové clony s elektrickým ohřevem platí: 
bezpečná vzdálenost hořlavých hmot •	
ve směru hlavního proudění vzduchu (tj. před 
nasávací mřížkou a za výfukovou štěrbinou) 
je 500 mm.
Bezpečná vzdálenost hořlavých hmot nad •	
vzduchovou clonou je 500 mm,
bezpečná vzdálenost hořlavých hmot v osta-•	
tních směrech je 100 mm.

6.1-3 Vyměřte místo instalace
Vyměřte místo k instalaci vzduchové clony. 
V případě vedení přívodů podlahou je nutné 
místo instalace vyznačit včetně prostupů pro 
přívod elektrické energie popř. topného média 
(vzduchová clona VCV-B-25W). 
Na podlaze odměřte a vyznačte otvory pro kot-
vící podstavec. Správnost rozteče otvorů mů-
žete ověřit přiložením kotvícího podstavce na 
vyznačené místo.

MATERIAL OK

MATERIAL OK
MATERIAL OK

100 mm

100 mm 100 mm

100 mm 100 mm

200 mm 500 mm

500 mm (VCV-B-25E,F)
100 mm (VCV-B-25W,S)
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6. INSTALLATION

6.1-4 Secure the anchor stand (part 1) to the floor.

• The air curtain must be stably attached!
Use only high-quality anchoring materials!

• At least 5 size M8 screws (Not included in delivery).
The type and size of the bolts depends on the flooring 
material.

• The same type, number and size of anchor
sleeves, depending on the flooring material.

• A drill with bits of the corresponding size.

6.1-5 Bolt the anchor stand (part 2) to the air 
         curtain

• At least 4 size M5 bolts (included in delivery)
• A No. 10 wrench

6.1-6 Slide the air curtain onto its stand (part 1).

Slide the air curtain with one anchor stand
(part 2) onto the fastened anchor stand (part
1), and immediately secure the air curtain in
the anchor stand with 4 vertically placed size
M8 bolts. (Included in delivery)

• Keep the air curtain stable while you slide it on!
• Immediately after sliding the air curtain into assembly 
position, secure anchor frame (part 1) to anchor frame 
(part 2) using 4 size M8 bolts (Included in delivery).

6.1-4 Upevněte kotvící podstavec  
 (Část 1.) k podlaze

Upevnění musí zajistit stabilitu vzduchové •	
clony! Pro ukotvení použijte kvalitní spojo-
vací materiál!

Minimálně 5 šroubů velikosti M8 (není sou-•	
částí dodávky).Typ a velikost šroubů závisí na 
materiálu podlahy. 
Odpovídající typ, počet a velikost hmoždinek •	
v závislosti na materiálu podlahy. 
Vrtačku a vrtáky odpovídající velikosti.•	

6.1-5 Přišroubujte kotvící podstavec  
 (Část 2.) ke vzduchové cloně

Minimálně •	 4 šrouby velikosti M5 (součást 
dodávky) 
Klíč č.10•	

6.1-6 Nasuňte vzduchovou clonu 
 na podstavec (Část1.)
Nasuňte vzduchovou clonu s kotvícím podstav-
cem (Část 2.) na připevněný kotvící podstavec 
(Část 1.) a neprodleně vzduchovou clonu zajis-
těte 4 ks vertikálně umístěných kotvících šrou-
bů M8 v kotvícím podstavci. (Součást dodávky)

Při nasouvání udržujte stabilitu vzduchové •	
clony!
Neprodleně po nasunutí vzduchové clo- •	
ny do montážní polohy zajistěte kotvící 
podstavec Část 1 s Částí 2 pomocí 
4ks šroubů M8. (součást dodávky)

6. INSTALACE 
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6. INSTALLATION

6.1-7 Cover the anchor stand

Put the anchor stand covers on and bolt them down hori-
zontally with 4 anchor bolts.

6.2 CONNECT THE WAT ER INTA KE AND 
      OUTLET HOSE

VCV-B-25W

• A flexible hose with a G3/4” connection

• Connection and pressure testing of the heater
must be carried out by an individual with
professional plumbing knowledge, who must
observe current standards and regulations
of the given country.

• The water intake and outlet positions can be
chosen as you wish. (left-right orientation)

• The maximum water temperature is
+100° C. The maximum pressure is 1.6 MPa.
We recommend installing a stop valve
on the intake and outlet of the heater to allow
the water supply to be shut off.

• The water coil is equipped with two air release
valves, which can also be used for bleeding,
and are located at each end of the water coil.

6.2 Regulating the water coil with a ZV3
      three-way valve

AirGenio COMFORT

AirGenio SUPERIOR

6.1-7 Zakrytujte kotvící podstavec
Nasaďte krycí plechy kotvícího podstavce 
a přišroubujte je 4ks horizontálně umístěných 
kotvících šroubů. 

6.2 PŘIPOJTE HADICE PŘÍVODU 
A ODVODU VODY

VCV-B-25W

Ohebné hadice•	  s připojením G3/4”

Připojení a tlakové zkoušky ohřívače musí •	
provést osoba s odbornými znalostmi v oboru 
vodoinstalace a musí přitom dodržet platné 
normy a předpisy dané země. 

Pozice přívodu a odvodu vody lze volit libo-•	
volně. (pravolevé provedení)
Maximální teplota vody je +100°C. •	
Maximální tlak je 1,6 MPa. Na přívod 
a odvod ohřívače doporučujeme namontovat 
uzavírací armaturu pro možnost uzavření pří-
vodu vody. 
Vodní výměník je vybaven dvěmi od-vzduš-•	
ňovacími ventily (slouží též jako vypouštěcí), 
které jsou umístěny u obou vývodů vodního 
výměníku.

6.2-1 Regulace vodního výměníku  
 třícestným ventilem ZV-3

 Regulace vodního výměníku vzduchové clony 
VENESSE Comfort musí být řešena odděleně.

Provedení clony VCV-B-25W má možnost při-
pojení příslušenství pro regulaci vodního ohří-
vače.

6.5-5 Schéma zapojení clony 
VCV-B-25W s příslušenstvím pro  
regulaci vodního ohřívače

Detailní popis regulace vodního výměníku tří-•	
cestným ventilem (ZV-3) včetně jeho zapoje-
ní naleznete v návodu k třícestnému ventilu 
ZV-3.

6. INSTALACE 
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a odvod ohřívače doporučujeme namontovat 
uzavírací armaturu pro možnost uzavření pří-
vodu vody. 
Vodní výměník je vybaven dvěmi od-vzduš-•	
ňovacími ventily (slouží též jako vypouštěcí), 
které jsou umístěny u obou vývodů vodního 
výměníku.

6.2-1 Regulace vodního výměníku  
 třícestným ventilem ZV-3

 Regulace vodního výměníku vzduchové clony 
VENESSE Comfort musí být řešena odděleně.

Provedení clony VCV-B-25W má možnost při-
pojení příslušenství pro regulaci vodního ohří-
vače.

6.5-5 Schéma zapojení clony 
VCV-B-25W s příslušenstvím pro  
regulaci vodního ohřívače

Detailní popis regulace vodního výměníku tří-•	
cestným ventilem (ZV-3) včetně jeho zapoje-
ní naleznete v návodu k třícestnému ventilu 
ZV-3.

6. INSTALACE 

TER - P

ZV - 3

4 x M8

3/4”

8 9
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6. INSTALLATION

6.3 CONNECTING THE ELECTRICAL SUPPLY

• The air curtain’s electrical connection must
be based on a professional design by a qualified
electrical systems engineer.

• Installation must be carried out by a professiona-
lly trained electrical worker.
All applicable national regulations and directives
must be observed.

• The electrical schematics on the product take pri-
ority over those presented in this manual!

• Prior to installation, check to see if the terminal
markings correspond to the markings on the 
electrical connections diagram.
When in doubt, contact your supplier and do not 
connect the air curtain under any circumstances.

• Never reach inside the air curtain unless the main 
electrical supply has been turned off!

• If the product is connected to any control system 
other than the original one, the regulation and 
measurement components must be connected by 
the company that supplied the system.

Minimal cable dimensions:

The electrical parameters are shown on
the manufacturer’s label, which is located
under the air curtain’s service cover.

• The air curtain must be protected by an appropriate 
circuit breaker, in accordance with its electrical 
parameters. For safety reasons, over-designed pro-
tection is not recommen-ded.

• The air curtain must be connected using theTN-S sys-
tem, which means that the neutral conductor must 
always be connected.

• A main cut-off switch must be placed in the electri-
cal supply network, disconnecting all poles of the 
network.

• The electrical enclosure of the curtain is IP20.

VENESSE air curtains are equipped with an 8A rated 
fuse. This safety fuse protects the fans.

Type Cable
[pcs x mm2]

VCV-B-25S 3 x 1.5

VCV-B-25E 5 x 6

VCV-B-25F 5 x 10

VCV-B-25W 3 x 1.5

Air curtain Type
U = Voltage
f = Frequency
n = Speed
ph = Phase
av = Air output

I = Net current
P = Output
m =Weight
IP =IP rating
ver =

8A T-6,2x32mm
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6. INSTALLATION

6.4 COVERING THE AIR CURTAIN

After connecting the power supply, the water
intake and outlet, and all external control elements, 
close and secure the air curtain’s service cover.

Before putting the air curtain into operation,
check the following:
• Have any tools or other objects which could

damage the air curtain been left inside it?
• Is there a proper supply of electricity and,

if necessary, heating water?
• Has the air curtain been properly closed?
• Has the control panel been connected properly?

Use the initial start-up to check the basic equipment 
operation (fan movement, heat).

7.2 SET AIR FLOW DIRECTION

This is set by tilting the air curtain’s fan louvers
in the desired direction.

6.6 SPOJENÍ VÍCE VZDUCHOVÝCH CLON — ŘETĚZENÍ
Provedení vzduchové clony VENESSE Comfort umožňuje propojit až šest vzduchových clon do-
hromady a ovládat jedním ovladačem (tj. vzduchové clony lze řetězit).
Libovolnou vzduchovou clonu zvolte jako řídicí (Master) a k ní připojte ovládací panel. 
K této vzduchové cloně následně připojte ostatní vzduchové clony, které tedy budou řízené (Sla-
ve). K propojení vzduchových clon mezi sebou a mezi ovládacím panelem slouží stejný typ komu-
nikačního kabelu.

DK=Dveřní spínač; SH=Časový spínač.

Zřetězené vzduchové clony lze doplnit o tyto 
prvky:

Časový spínač SH 

Dveřní spínač DK

6.7 ZAKRYTOVÁNÍ VZDUCHOVÉ 
CLONY
Po zapojení přívodu napájení, přívodu/odvodu 
vody a všech externích ovládacích prvků zaklo-
pte a zajistěte servisní kryt vzduchové clony.  

-Může být připojen 
individuálně ke každé 
vzduchové cloně. 
-Při řetězení se bude každá 
vzduchová clona chovat 
podle kontaktu na ni 
přivedeného.

- Časový spínač se zapojuje 
k řídící vzduchové cloně 
- Pro všechny zřetězené 
vzduchové clony lze použít 
jeden časový spínač. 
- Časový spínač vypíná 
všechny zřetězené vzdu-
chové clony

- Na místo časového spínače 
lze zapojit pokojový termo-
stat (TER-P)

6. INSTALACE

KABEL-05M

KABEL-05M KABEL-05M

DK

SH

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

DK DK

1. 2. . . . 6.

16 17

7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

7.1-4 Nastavení výkonu elektrického  
 ohřívače
Stisknutím tlačítka           lze volit dva stup-
ně výkonu elektrického ohřívače, nebo jej 
vypnout.

Nastavení je signalizováno rozsvícením LED 
diod nad tlačítkem.

7.1-5 Nastavení výkonu vodního  
 ohřívače

Stisknutím tlačítka         lze zapnout nebo vypnout 
vodní ohřev.

Pro informaci o regulování výkonu vodního 
ohřevu si přečtěte návod k použité regulaci 
vody (např. ZV-3, TER-P)!

7.2 NASTAVTE SMĚR 
VYFUKOVANÉHO VZDUCHU
Nastavení provedete vychýlením lamel v poža-
dovaném směru výfuku vzduchové clony.

Aby bylo dosaženo maximálního clonícího efek-
tu, doporučujeme nastavit výfukovou lamelu 
mírně na předfuk

8. ZÁVĚREM
Po instalaci vzduchové clony si podrobně pro-
čtěte Návod na obsluhu a údržbu vzducho-
vé clony VENESSE Comfort a také Návod 
na bezpečné používání vzduchových clon. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů 
se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení 
nebo oddělení technické podpory. 

KONTAKT
 
Adresa 
2VV, s.r.o., 
Poděbradská 289, 
530 09 Pardubice, 
Česká republika

Internet:
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php 

Copyright (c) 2005-2007 2VV s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena. 
B01-0205-0110-00
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7. MAINTENANCE

Never reach inside the air curtain unless
the main electrical current has been turned
off! The air curtain must be allowed to cool!

CLEANING

• Use of compressed air, chemicals, solvents and wa-
ter is strictly prohibited when cleaning the air cur-
tain.

• Use a soft brush or vacuum cleaner to clean the
interior of the air curtain.

8 SAFETY ELEMENTS

8.1 Preventing the electric heater from overheating

If the electric heater overheats, the safety thermostat
will shut it off. The electric heater will go
back on automatically after cooling.

If the safety thermostat fails or malfunctions,
the emergency thermostat will go on and turn
the heater off permanently. The heaters of all
other air curtains will remain in operation.

• When the emergency thermostat activates,
it is necessary to determine the cause of the
overheating!

• Never reach inside the air curtain unless
the main electrical supply has been turned
off!

8.2 Preventing the fan from overheating

If any motor is overheated and the heat safety fuse 
shuts it off, the other motors remain in operation. Af-
ter cooling, the motor will automatically go back on.

• When a motor shuts off, it is necessary to determi-
ne the cause of the failure!

• Never reach inside the air curtain unless the main 
electrical supply has been turned off!

9. END OF SERVICE LIFE – DISPOSAL
Before disposing of the product, render it
unusable.
Even old products contain raw materials that
can be reused. Dispose of these at a raw material
collection site.
It is best to dispose of a product at a specialised
location that salvages recyclable materials for
reuse. Dispose of the product’s unusable parts
at a managed landfill.

When disposing of materials, it is mandatory to follow 
the applicable national regulations on waste disposal.

3. ÚDRŽBA  4. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 

Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzdu-
chové clony musí být vypnut hlavní elektric-
ký přívod. Vzduchovou clonu je nutné ne-
chat vychladnout!

3.1 ČIŠTĚNÍ 

K čištění je zakázáno používat stlačený •	
vzduch, chemikálie, rozpouštědla nebo vodu.

Jemným smetáčkem nebo vysavačem vyčistěte 
vnitřek vzduchové clony.

4.1 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

4.1-1 Ochrana proti přehřátí  
 elektrického ohřívače

Dojde-li k přehřátí elektrického ohřívače, tak jej 
bezpečnostní termostat odpojí z provozu. Po 
vychladnutí bude elektrický ohřívač automatic-
ky připojen.

Dojde-li k havárii a selže bezpečnostní termo-
stat, bude aktivován havarijní termostat, který 
odpojí ohřívač trvale. Všechny ohřívače ostat-
ních vzduchových clon zůstanou v chodu.

Aktivace termostatů není signalizována, po-•	
ruchu lze rozeznat snížením výkonu ohřívače, 
i když by podle nastavení panelu měl topit.

Při aktivaci havarijního termostatu je nutné •	
zjistit příčinu přehřátí!
Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzdu-•	
chové clony musí být vypnut hlavní elek-
trický přívod!

4.1-2 Ochrana proti přehřátí  
 ventilátoru
Pokud dojde k přehřátí kteréhokoliv z motorů 
a tepelná pojistka jej vyřadí z provozu, ostatní 
motory zůstanou v chodu. Motor se po vychlad-
nutí automaticky připojí.

Odpojení přehřátého motoru není signalizo-•	
váno, poruchu lze rozeznat snížením vzdu-
chového výkonu na výfuku vzduchové clony.
Při odpojení motoru je nutné zjistit příčinu •	
poruchy!
Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzdu-•	
chové clony musí být vypnut hlavní elek-
trický přívod!
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10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25E-CO-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS 10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT SLAVE  +  VCV-B-25E-CS-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25F-CO-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS 10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT SLAVE  +  VCV-B-25F-CS-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25W-CO-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS 10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT SLAVE +  VCV-B-25W-CS-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT MASTER  +  VCV-B-25S-CO-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS 10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio COMFORT SLAVE  +  VCV-B-25S-CS-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio SUPERIOR MASTER  +  VCV-B-25W-SU-x-x



20 212VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

10. WIRING DIAGRAMS 10. WIRING DIAGRAMS

Air GenioSUPERIOR SLAVE  +  VCV-B-25W-SS-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS

Air Genio SUPERIOR MASTER  +  VCV-B-25S-SU-x-x
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10. WIRING DIAGRAMS 10. WIRING DIAGRAMS

Air GenioSUPERIOR SLAVE  +  VCV-B-25S-SS-x-x



After installing the air curtain, thoroughly read the VENESSE Air curtain operation and maintenance gu-
ide, as well as the Guide to air curtain safety.

If you have any doubts or questions, do not hesitate to contact our sales or technical support de-
partment.

10. CONCLUSION

CONTACT

Address
2VV, s.r.o., 
Fáblovka 568, 
533 52 Pardubice, 
Czech Republic

Internet :
http://www.2vv.cz/

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.


