
MONTERINGSANVISNING 
 MONCLAC

SE  FASTSÄTTNING AV RADIATORN MED MONCLAC KONSOLLER
OBS! Se även monteringsanvisningen  för varje enskild Monclac modell. 

Ersätter inte bruksanvisningen, men kan användas som ett komplement.
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PLACERING

•  Elradiatorn måste placeras vågrätt för att fungera korrekt.

•  Elradiatorn måste placeras enligt tillämpliga regler. 

Minimiavstånden som anges i bild 1 måste alltid följas 

(rekommenderat avstånd från golvet är 100 mm).

•  Radiatorn kan placeras utanför zon 2 med 

standardkopplingsbox och inom zon 2 om kopplingsboxen är 

utrustad med stänkskydd (bild 2), förutsatt att inga styrdon 

(knappar, strömbrytare etc…)  

är inom räckhåll för personer i badkar eller under dusch.

•  Radiatorn ska monteras på väggen med de medföljande 

väggfästena. 

•  Radiatorn får inte placeras under ett eluttag.

FASTSÄTTNING

•  Märk ut avståndet mellan fästena och skruvhålen enligt 

tabellen i bild 3a (enkelpanel) eller 3b (dubbelpanel). Notera 

att 2 000 mm långa radiatorer levereras med extra fästen 

eftersom ett tredje fäste måste monteras i mitten av 

produkten.

•  Observera att konsolen kan användas för att mäta höjden på 

det undre monteringshålet, se bild 3c (300 mm höga enkla 

radiatorer undantagna). 

•  För en korrekt installation av radiatorn är det viktigt att 

monteringen är utförd på ett sådan sätt att den är anpassad 

för normal användning och förutsägbar felanvändning. Ett 

antal faktorer måste tas i beaktande, bland annat valet av 

fastsättningsmetod för att säkra radiatorns upphängning 

på väggen. Väggens material, dess skick och möjliga krafter, 

stötar eller påfrestningar som radiatorn kan tänkas utsättas 

för, bör beaktas innan installationen slutförs

•  Det fastsättningsmaterial som medföljer är bara avsett 

för montering på trä, tegel, betong eller på träreglar 

i regelväggar. Väggarna bör inte ha mer än 3 mm 

väggbeläggning. För väggar av annat material, till exempel 

tegel, fråga byggexpert eller fästdonsleverantör. Produkten 

ska monteras av en behörig installatör.

ANSLUTNING

•  Anslutningen ska göras enligt gällande elföreskrifter. 

Produktens elektriska anslutningar får endast utföras av 

behörig elektriker.

•  Se kabelschemat i bruksanvisningen för anslutning av 

radiatorn (Gäller inte YALI D P modellen).

•  Radiatorn ska anslutas till elnätet med den elkabel som är 

monterad i enheten.

•  Om radiatorn installeras i badrum eller duschrum måste den 

skyddas med jordfelsbrytare med en nominell läckström som 

inte överstiger 30 mA.
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• Elradiatorn är försedd med ett icke-återställningsbart 

överhettningsskydd som löser ut om radiatorn ligger ner. 

Om radiatorn demonteras från väggkonsolerna ens en 

kort stund så måste den ovillkorligen vara frånslagen.   

Det icke-återställningsbara överhettningsskyddet kan 

även lösa ut vid övertäckning i olyckliga fall. Om det löser 

ut måste värmepatronen bytas, kontakta din leverantör.



3A

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
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3D

Radiatormärke:  LVI
Tavaramerkki:  LVI
Radiatormerke:  LVI

Radiator Typ:   Enkel radiator typ 11
Lämmittimen tyyppi:  Yksilevyinen lämmitin,  
   tyyppi 11
Radiatortype:  Enkeltradiator type 11

Radiator höjd:   300, 500 mm
Lämmittimen korkeus:  300, 500 mm
Radiatorhøyde:   300, 500 mm

SE Monteringsanvisning MCA-M 
 För enkel radiator typ 11
FI Asennusohje  MCA-M 
 Yksilevyinen lämmitin, tyyppi 11
NO Monteringsanvisning MCA-M 
 For enkeltradiator type 11

LVI
Borrmått i mm

Porausmitat mm
Boremål i mm

Bauhöhe B1 B2

300 173 114

500 373 114

Typ 11/Tyyppi 11/Type 11
SE 1. Skjut upp gallerstödet  över konvektorplåten tills låsläppen passerat 
 konvektorplåtens överkant.
 2.Drag nedåt tills du känner att gallerstödets låsläpp har bottnat på   
 konvektorplåtens övre kant. 
 3. Se till att gallret är 90° mot radiatorkroppen. Vik gallerstödet uppåt och mot   
 gallret. Se till att vikningen på gallerstödet görs så att gallrets position bibehålls.

FI 1. Työnnä ritilätuki konvektiopeltiä pitkin kunnes se on ohittanut konvektiopellin  
 yläreunan. Varmista että ritilätuen keskusta on oikealla etäisyydellä lämmittimen  
 sivulta katsoen (vrt. vas. kuva).
 2. Vedä ritilätuki alaspäin, kunnes ritilätuen lukitusmekanismi on kiinni 
 konvektiopellin yläreunassa.
 3. Varmista, että ritilä on 90° kulmassa lämmitintä kohti. Taita ritilätuki ylöspäin   
 ritilää vastaan. Varmista että ritilän sama asento säilyy.

NO 1. Skyv opp gitterstøtten langs konvektorplaten til låseleppen har passert 
 konvektorplatens overkant. Påse at sentrum på gitterstøtten kommer i riktig   
 avstand fra radiatorens side (jf. bildet til venstre).
 2. Dra gitterstøtten nedover til du kjenner at gitterstøttens låseleppe ligger an   
 mot konvektorplatens øvre kant. 
 3. Påse at gitteret er 90° mot radiatorlegemet. Bøy gitterstøtten oppover og mot  
 gitteret. Påse at bøyen på gitterstøtten er slik at gitterets posisjon beholdes.

Galler stöd/Kannakkeen ritilätuki/Gitterstøtte

Undre adapter/ Kannakkeen ala-adapteri/Nedre adapter

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.

FI Varmistaaksesi että lämmitin ei siirry sivuille eikä ole irroitettava on tärkeää että  
 kannakkeen yläosa lukitetaan kuusiokoloruuvilla.

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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SE 1. Montera den undre adaptern i konvektorplåten, se till att centrum på 
 adaptern kommer på rätt avstånd från radiatorns sida.
 2. Se till att adapterns utbockade läppar stödjer mot konvektorns underkant. 

FI  1. Asenna alempi adapteri konvektoripeltiin. Varmista että adapterin keskusta on  
 oikealla etäisyydellä lämmittimen sivulta (vrt. vas. kuva).
 2. Varmista, että adapterin ulospäin taivutetut huulet ovat tukevasti konvektorin  
 alareunaa vasten.
 
NO 1. Monter den nedre adapteren i konvektorplaten. Påse at sentrum på 
 adapteren kommer i riktig avstand fra radiatorens side (jf. bildet til venstre).
 2. Påse at adapterens utbøyde lepper ligger an mot konvektorplatens nedre   
 kant.
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