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Sett fra baksiden

Sett fra front
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BRUKSANVISNING

MONTERINGSANVISNING

Tillatt bruk

Radiatoren skal kun monteres av fagmann.

Radiatoren skal kun benyttes til oppvarming av
innendørs arealer til tørking av tekstiler som er
vasket i vann.

Sikkerhetsinstruksjoner

All annen bruk strider mot produktets tenkte
funksjon, og er derfor ikke tillatt.
Feil bruk:
Radiatoren skal ikke sittes på eller klatres på.
Sikkerhetsinstruksjoner
Risiko for brannskader ved berøring!
Radiatorens overflate kan varmes opp til 110 °C.
Vær forsiktig ved berøring.
Risiko for skålding ved kontakt med oppvarmet vann!
Beskytt ansikt og hender ved utlufting av radiator.
FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)
Ventiler radiatoren og øvrig system godt ved
igangkjøring og ved lengre opphold i driften.
Benytt en radiatornøkkel.
Vask
Benytt et mildt vaskemiddel, uten klor eller
slipemidler.

Les disse instruksjonene grundig før installasjon.
Etter installasjon skal sluttbruker ha anvisningen.
Potensielt livstruende situasjon!
⊲ Ved hulltaking i vegg er det viktig å se til at man
ikke borer i gassledninger, elektriske ledninger
eller vannrør.
Risiko for skade!
⊲ Ta radiatorens vekt i betraktning.
⊲ Benytt løfteutstyr eller få hjelp til å håndtere
radiatoren hvis den veier mer enn 25 kg.
Driftsforhold
⊲ Se til at driftsforhold for vannbårne
varmesysteminstallasjoner er iht. DIN18380.
⊲ Se til at vannkvalitet er iht. VDI2035, for å hindre
korrosjon/skader i vannbårne varmesystem.
⊲ Se til at grenser for lakkoverflater på radiator for
bruk i våtrom overholdes, DIN55900.
⊲ Radiatoren skal kun benyttes i lukkede
varmesystemer.
⊲ Radiatoren skal transporteres i beskyttende
innpakning.
⊲ Se til at minimumsavstander til omkringliggende
objekter overholdes for å sikre riktig luftsirkulasjon
rundt radiatoren.
Avfallshåndtering

Installasjon
Installasjon/reparasjon/service må utføres av
fagmann for at garantier skal gjelde.

⊲ Innpakning og overflødige materialer skal
kildesorteres eller lokale reguleringer.

Avfallshåndtering
Innpakning og overflødige materialer skal
kildesorteres eller lokale reguleringer.
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Tekniske data
⊲ Driftstrykk:		
⊲ Testtrykk:		
⊲ Turtemperatur:

maks 10 bar
1,3 x driftstrykk
maks 110 °C

Installasjonsveiledning
Beskytte radiator mot skader
⊲ Ved montering fjernes kun emballasjen ved festeog tilkoblingspunkt.
⊲ Fjern all emballasje ved siste rengjøring før
igangkjøring.
Festing av radiator
⊲ Merk opp festepunktenes posisjon (FIG A).
⊲ Monter veggbraketter.
Tilkobling
⊲ Skru av de malte blindpluggene der du ønsker å
koble til radiatoren tur/retur (FIG A).
⊲ Koble til radiatoren med fittings
For tilkobling av tur/retur i bunn av radiator:
⊲ Tett alle åpne anslutninger med kapper og
lufteventil (i topp).
For tilkobling av tur/retur i toppen av radiator:
⊲ Tett alle åpne anslutninger med kapper.
⊲ Se til at radiatoren kan luftes via rørsystemet.
Igangkjøring
Risiko for skålding ved kontakt med oppvarmet vann
i forbindelse med lufting!
⊲ Beskytt ansikt og hender ved utlufting av radiator.
⊲ Fyll opp radiatoren og luft godt ut.
⊲ Kontroller radiatoren og tilkoblinger for lekkasje.
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