Montážní návod k radiátorům DESERTO

Připravte si:

radiátor

4x držák (A)

4x hmoždinka (B)

4x upevňovací šrouby (C)

4x bezp. šrouby

4x podložka (D)

1x záslepka
(E)

1x odvzduš. ventil
(F)

1. Na zdi si vyznačte všechny body, kde bude radiátor připevněn, podle rozměrů
uvedených v technickém listě.
2. Radiátor by neměl být instalován blíže než 50 mm od každé převislé plochy a níže než
100 mm od podlahy.
3. Vezměte první bod jako výchozí a podle vodováhy srovnejte ostatní.
4. Vyvrtejte díry do zdi a vložte hmoždinky (B) (nebo jiné vhodné upevnění).
5. Do hmoždinek (B) nainstalujte držáky (A) společně s podložkou (D) a upevňovacími
šrouby (C). Držáky (A) srovnejte vertikálně.
6. Dokud nejsou dotaženy, umožňují držáky vyrovnat menší nepřesnosti směrem
nahoru a dolů.
7. Přišroubujte fixační protikus.
8. Nainstalujte odvzdušňovací ventil (F) a záslepku (E) a připojte radiátor k ventilům.

Výška (mm)

Šířka (mm)

Rozteč připojení
(mm)

1182
1582

500
600

455
555

Rozteč
vodorovného
uchycení (mm)
300
400

Rozteč svislého
uchycení (mm)
1020
1420

Obecné doporučení



Tento výrobek musí provádět pouze kvalifikovaný montér.
Před montáží radiátoru je nutné propláchnout topný systém a odstranit případné nečistoty,
pracovní zbytky, stopy tavidla, oleje atd.



Jestliže se dostane do topení vzduch, mohl by se snížit výkon. Vzduch vypusťte pomocí
odvzdušňovacího ventilu.
Vyprázdnění obsahu tekutin z radiátoru může způsobit korozi.
Jestliže v systému voda přesahuje 50 °C, je nutno nainstalovat varovnou značku v blízkosti
radiátoru, aby se zabránilo náhodnému opaření.








Povrch radiátoru čistěte pouze měkkým hadříkem, aby nedošlo k poškrábání povrchu
NEPOUŽÍVEJTE abrazivní prostředky, agresivní chemikálie, čistící rozpouštědla, bělící
prostředky.
Je zakázáno lézt na radiátor.
Maximální provozní teplota je 95°C a maximální provozní tlak 5 barů.
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