PIKAOPAS

ASENNUSOHJEET
MONCLAC
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LÄMMITTIMIEN ASENTAMINEN MONCLAC KANNAKKEILLA
HUOM! Katso lisäksi muiden yksittäisten Monclac tyyppien asennusohje.
Tämä ohje täydentää varsinaisen käyttöohjeen, mutta ei korvaa sitä.

ASENNUS
• Lämmitin on asennettava vaakasuoraan, jotta se toimii oikein.
• Lämmitin on asennettava voimassa olevien määräysten
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mukaisesti. Kuvassa 1 esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä tulee
noudattaa tarkasti (suositeltava etäisyys lattiasta on 100 mm).
• Kylpyhuoneessa lämmitin tulee sijoittaa alueen 2 (kuva
2) ulkopuolelle, jos se on varustettu vakioliitäntärasialla.
Lämmittimen saa sijoittaa alueella 2 ( alueen 1 ulkopuolelle),
jos liitäntärasiassa on roiskevesitiivis IP44 suojakotelo
(lisävaruste), edellyttäen että hallintalaitteet (painikkeet,
kytkimet jne.) eivät ole kylvyssä tai suihkussa olevan henkilön
ulottuvilla.
• Lämmitin on kiinnitettävä seinään mukana toimitetuilla
seinäkannakkeilla.
• Älä sijoita lämmitintä sähköpistorasian alle.

KIINNITTÄMINEN
• Merkitse kuvan ja taulukon 3a (yksi paneeli) tai 3b (kaksi
paneelia) mukaiset kiinnikkeiden ja ruuvireikien paikat.
Huomaa, että 2000 mm pitkien lämmittimien mukana
toimitetaan lisäkiinnike, koska niiden keskellä on oltava
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kolmas kiinnike.
• Huomaa, että kiinnikkeitä voi käyttää alemman kiinnitysreiän
korkeuden mittaamiseen, ks. kuva 3c (lukuun ottamatta 300
mm korkeita yksi paneeli lämmittimiä).
• Lämmittimien oikean asennuksen kannalta on tärkeää, 		
että lämmitin kiinnitetään käyttötarkoitusta vastaavalla
ja ennustettavissa olevaa väärinkäyttöä ennakoivalla
tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioon otettavia
seikkoja ovat mm. lämmittimen kiinnitystapa seinään, 		
seinän tyyppi ja kunto sekä lämmittimeen mahdollisesti
kohdistuvat muut voimat ja painot.
• Laitteen mukana toimitettavat kannakkeet on tarkoitettu
ainoastaan massiivipuu-, tiili- ja betoniseiniin ja
puukoolauksiin. Seinäpinnoitteen paksuus saa olla enintään
3 mm. Jos lämmitin asennetaan muista materiaaleista, esim.
reikätiilistä rakennettuun seinään, neuvottele ratkaisusta
asentajan ja/tai kiinnitintoimittajan kanssa.
Suosittelemme ehdottomasti, että asennustyöt annetaan
alan ammattilaisen tehtäväksi.
• Jos lämmitin asennetaan kylpyhuoneeseen tai
SÄHKÖASENNUS

suihkutilaan, se on suojattava vikavirtasuojakytkimellä

• Sähkötyöt on tehtävä voimassa olevien paikallisten

(RCD), jonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA.

tai kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti.

• Lämmittimessä on kertakäyttöinen ylikuumenemissuoja,

Lämmittimen saa liittää verkkovirtaan ainoastaan pätevä

joka laukeaa, jos lämmitin kuumenee liiaksi.

sähköalan ammattilainen.

Jos lämmitin irrotetaan seinäkiinnikkeistään vaikka vain

• Kytkennät on tehtävä kytkentäkaavion mukaisesti (ei koske
mallia YALI D P).
• Lämmitin tulee liittää verkkovirtaan laitteeseen asennettua
sähköjohtoa käyttäen.

lyhyeksikin aikaa, se on aina kytkettävä pois päältä. Tämä
saattaa laukaista kertakäyttöisen ylikuumenemissuojan.
Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, sen lämpövastus on
vaihdettava uuteen; ota yhteyttä toimittajaan.
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SINGLE PANEL RADIATOR
H
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

300

180-230

87

173

500

180-230

87

373

3B
DOUBLE PANEL RADIATOR
H
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

300

100-150

47

173

500

100-150

47

373

4C
3C

4D
3D

Viktigt/Tärkeää/Viktig
SE

För att säkerställa funktionerna, avlyfts skydd och sidoförskjutnings skydd är det
viktigt att montaget avslutas med att konsolens överdel låses med hjälp av
insexskruven.
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Varmistaaksesi että lämmitin ei siirry sivuille eikä ole irroitettava on tärkeää että
kannakkeen yläosa lukitetaan kuusiokoloruuvilla.

54

NO

For å sikre at radiatoren ikke forskyves sideveis eller løftes bort, er det viktig at
konsollens øvre del låses ved hjelp av sekskantskruen.
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