MONTAŻ GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH „PREMIUM V4”

Maksymalne ciśnienie robocze – 1,0 MPa
Maksymalna temperatura wody zasilającej - 100°С
Grzejniki PREMIUM V4 posiadają wbudowany zawór termostatyczny „Danfoss” typu RA-N
z fabrycznie ustawioną nastawą wstępną „N” ( pełne otwarcie zaworu ). Na tym zaworze można
montować głowice termostatyczne „Danfoss” z mocowaniem typu RA ( na tzw. „click” ):
Głowice z czujnikiem gazowym
seria RA 2000 typ RA2994 – nr kat. 013G2924
seria RA 2000 typ RA2996 – nr kat. 013G2926
Głowice z czujnikiem cieczowym
RAW VERSA typ 5115 – nr kat. 013G5115
RAW VERSA typ 5112 – nr kat. 013G5112
Głowice elektroniczne programowalne:
living connect – nr kat. 014G0002
living eco – nr kat. 014G0051
Grzejniki PREMIUM V4 posiadają wbudowany odpowietrznik.
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UWAGA :
Widok króćców podłączeniowych w grzejniku
PREMIUM V4
Zasilanie – króciec zewnętrzny ( strzałka czerwona )
Powrót – króciec wewnętrzny ( strzałka niebieska )
rozstaw króćców - 50 [mm],
gwint zewnętrzny ISO-228 GЗ/4" В
Podłączenie grzejnika do instalacji c.o. wymaga zastosowania
typowych elementów przyłączeniowych do grzejników z
gwintem 3/4”, ogólnie dostępnych na rynku.

MOCOWANIE GRZEJNIKÓW „PREMIUM V4” NA PODSTAWKACH
Podstawka umożliwia stabilne umocowanie grzejników serii „Premium V4” do podłoża za pomocą wkrętów
rozporowych z koszulkami. Dzięki temu rozwiązaniu grzejniki mogą być instalowane w dowolnym miejscu
ogrzewanego pomieszczenia. Podstawki nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego grzejnika – należy
je zakupić oddzielnie.

Instrukcja montażu:
1. Podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika.
2. Grzejniki o długości do 175 cm montować na czterech podstawkach, dłuższe na sześciu.
3. Widełki podstawki obejmują dwie rurki wymiennika, przy czym dolna rurka ma spoczywać na poprzeczce
podstawki Dzięki temu dolna krawędź grzejnika znajdzie się na wysokości 10 cm od podłogi.
4. Podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika. Podczas ich
wkładania nie należy używać zbyt dużej siły aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika.
5. Po włożeniu podstawek do grzejnika nie należy ich wyjmować.
6. W żadnym wypadku nie należy najpierw montować podstawek do podłogi a dopiero później montować na
nich grzejnik – grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej niedokładności montażu.
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