


INSTALACJA I MONTA¯ GRZEJNIKA £AZIENKOWEGO MAURITIUS

Instalacja i uruchomienie grzejnika 
MAURITIUS powinno zostaæ wykonane 
przez uprawnion¹ do tego firmê. Nale¿y 
równie¿ uwzglêdniæ obowi¹zuj¹ce normy 
i przepisy.
Pod³¹czenie  instalacji nale¿y przygotowaæ 
uwzglêdniaj¹c wymiary grzejnika oraz jego 
pod³¹czenia.

WSKAZÓWKI
A. W przypadku nie instalowania grza³ki
elektrycznej, nale¿y mufy I oraz jedn¹ z 
muf III zaœlepiæ korkami a do drugiej z muf 
III wkrêciæ odpowietrznik (wszystkie  korki 
s¹ za³¹czone do wyposa¿enia dodatkowego).
B. W przypadku instalowania grza³ki 
elektrycznej, zaleca siê w tym celu u¿ycie 
mufy I.  Nale¿y przy  tym przestrzegaæ 
wskazówek, zalecanych przez danego 
producenta grza³ek, dotycz¹cych 
samego monta¿u grza³ki elektrycznej.

MONTA¯
Przy³¹cza zasilania i powrotu nale¿y pod³¹czyæ 
zgodnie z rys. 3. Nasadki metalowe 1 osadziæ 
we wsporniki monta¿owe 2 (rys. 2).  Dla pozycji 
monta¿owej A wzglêdnie B przy wysokoœci 
grzejnika 2154mm nale¿y wkrêciæ stopê 
grzejnika D wraz z uszczelk¹ w mufê II (rys. 3). 
Pokrêt³o poziomuj¹ce E wkrêciæ ca³kowicie 
w odpowiedni gwint M10 stopy grzejnika D. 
Oznaczyæ ¿¹dan¹ pozycjê A i C. Za pomoc¹ 
wiert³a dn10 wywierciæ otwory i zamontowaæ 
w nich ko³ki rozporowe (rys. 1). Dla grzejnika 
o wysokoœci 2154mm tak¿e w pozycji B.

Wskazówka:
W celu bezproblemowej instalacji nale¿y 
bardzo dok³adnie zmierzyæ odstêpy miêdzy 
wspornikami 2 (rys. 1).

W razie potrzeby, zale¿nie od stanu œciany, 
mo¿na wykorzystaæ za³¹czone do zestawu 
elementy wspomagaj¹ce monta¿ z tworzywa 
sztucznego 3 i nakleiæ na wsporniki 4 (rys. 2). 
Nale¿y zwróciæ uwagê na czystoœæ klejonych 
powierzchni.

Zamocowaæ wsporniki œcienne 4, przy 
czym otwory 5 we wspornikach skierowane 
powinny byæ na zewn¹trz oraz œruby 
s³u¿¹ce do monta¿u do œciany 6 musz¹ 
zostaæ zamocowane w samych wspornikach 
4 (proponuje siê skontrolowanie odstêpów 
miêdzy wspornikami 4 przed 
zamontowaniem grzejnika).
Osadziæ wsporniki monta¿owe 2 we 
wspornikach œciennych 4 a nastêpnie 
zamocowaæ je przy pomocy œrub 
metalowych 7 (s³u¿¹ one do okreœlenia 
odleg³oœci od œciany).
W przypadku, gdy przy³¹cza zasilania i 
powrotu nie pasuj¹ idealnie do siebie, dobór 
odpowiedniej odleg³oœci regulowany jest 
przy pomocy pod³u¿nego otworu w 
ruchomej blaszce 8 umieszczonej we 
wsporniku œciennym 4. Poprzez regulacjê 
pokrêt³em poziomuj¹cym E mo¿na 
wypoziomowaæ grzejnik, lub zapobiec 
problemom zwi¹zanym z nierównoœci¹ 
pod³o¿a.

UWAGA:
Regulacja poziomu do maks. 5mm. 
Pokrêt³o poziomuj¹ce E przymocowywaæ 
do pod³o¿a przy pomocy œrubokrêtu. 
Rozetê F wraz z uszczelk¹ nasun¹æ na 
pokrêt³o poziomuj¹ce E.
Wsporniki monta¿owe 2 i œcienne 4 
mocowaæ przy pomocy œruby metalowej 6. 
Grzejnik pod³¹czyæ do instalacji 
centralnego ogrzewania (rys. 3).

Idea monta¿u na œcianie pomyœlana
jest jako system przeznaczony dla
gotowych œcian.





OPIS GRZEJNIKA wymiary grzejnika
d³ugoœæ / wysokoœæ

[mm]

PTC-elektr.elem
grzewczy

[W] przy 60C

500 x 1194 600

500 x 1754 600

500 x 2154 900

600 x 1194 600

600 x 1754 900

600 x 2154 900

OBS£UGA I UTRZYMANIE CZYSTOŒCI

Grzejniki MAURITUIS s¹ eleganckimi 
grzejnikami ³azienkowymi. Przystosowane 
s¹ do pod³¹czenia w systemach centralnego 
ogrzewania przy maksymalnej temperaturze 
pracy 110°C oraz maksymalnym ciœnieniu 
roboczym 10 bar.
Niezmienne, wysokie standardy jakoœci 
podlegaj¹ ci¹g³ej kontroli s³u¿b  
wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych.
Nie zezwala siê na prace naprawcze przy 
grzejnikach (np. spawanie) wykonywane na 
w³asn¹ rêkê, a tak¿e inne dzia³ania mog¹ce 
powodowaæ deformacjê grzejnika lub 
zniszczenie pow³oki lakierniczej.
Rodzina produktów MAURITIUS mo¿e 
zostaæ wyposa¿ona w grza³kê elektryczn¹ i 
wtedy regulacja temperatury w 
pomieszczeniu odbywa siê przy u¿yciu 
g³owicy termostatycznej zamontowanej na 
zaworze grzejnikowym.

Grzejniki ³azienkowe MAURITIUS  s¹ 
produktami wysokiej jakoœci, s³u¿¹cymi nie 
tylko do ogrzewania pomieszczeñ, ale i do
suszenia rêczników. Z tego te¿ wzglêdu nie 
nale¿y zapominaæ, ¿e posiadaj¹ one gor¹ce
powierzchnie.
Nie zezwala siê natomiast na u¿ywanie
grzejników do innych celów, jak np.
drabinki sportowe.
Do czyszczenia powierzchni grzejników
nale¿y stosowaæ œrodki o ³agodnym
dzia³aniu, nie uszkadzaj¹cych powierzchni.
W razie u¿ycia grza³ki elektrycznej, 
przyrost objêtoœci wody musi byæ 
skompensowany poprzez otwarcie zaworu 
powrotnego.

Zaleca siê tak¿e zamkniêcie g³owicy
termostatycznej na zasilaniu.
Ogrzewanie elektryczne mo¿e zostaæ
uruchomione tylko wtedy, gdy grzejnik
wype³niony zosta³ ca³kowicie wod¹.
Je¿eli grzejnik dzia³a jako elektryczny
poprzez u¿ycie grza³ki elektrycznej, to
ze wzglêdów technicznych oraz
bezpieczeñstwa nie mo¿e byæ ca³kowicie 
zakryty.

750 x 1194 600

750 x 1754 900

750 x 2154 900

900 x 1194 900

900 x 1754 900

900 x 2154 900
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