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AQUILO
LATTIAKONVEKTORIN ASENNUSOHJE
KOTELON ASENNUKSEN ESIVALMISTELU
Lattiassa olevan syvennyksen mitat:
• Kotelon leveys + min. 80 mm
• Kotelon pituus + min. 40 mm
• Kotelon syvyys + 2-25 mm (valmiista lattiapinnasta)

9. Valaa betoni kotelon ympärille. Huom kotelon lastulevy
suojus on oltava paikoillaan. Kun lattiapinta on valmis ja
puhdistettu, poistetaan lastulevysuojus.
10. Puhdista konvektorikotelo
11. Asenna lattiaritilä.

LATTIAKONVEKTORIN ASENNUS

HUOLTO JA PUHDISTUS:

Huom! Lastulevysuojus joka koostuu useasta osasta on
oltava paikoillaan asennuksen ajan, poistetaan
kiinnitettäessä L-raudat ja säätädettäessä tasoruuvit.

1. Poista lattiaritilä
2. Puhdista konvektorin lamellit pehmeällä harjalla

1. Kiinnitä kiinteät tasoruuvit ( joilla saadan kotelo vakaan),
kotelon pohjaan.

3. Pölyimuroi konvektori kotelo, puhaltimet voit
varovasti nostaa ( varovasti puhaltimen sähköjohtoa
huomioonottaen) imuroinnin aikana.

2. Kiinnitä L-muotoiset kinnitysraudat koteloon (raudat
sisältyvät toimitukseen)

4. Poista jällellä oleva lika kostealla rätillä.

3. Puhkaise putki- ja sähkökaapeleiden läpiviennit. 		
Jäähdytyskäytössä käyteetään RST:koteloa, kytke 		
kondenssivesiputki laatikon pohjaan

5. Laita lattiaritilä takaisin paikoilleen.

4. Asenna konvektorikotelo lattiaan. Kotelo asennetaan
niin että kotelon yläreuna on samalla tasolla kuin valmis
lattiapinta, kotelon korkeus säädetään tasoruuveilla
5. Säädä kotelo tasoruuveilla ja L-muotoisilla kiinnitysraudoilla koteloa niin että konvektorikotelo on oikeassa
tasossa ja vaassa. L-malliset raudat kiinnitettävä 		
betonisyvennyksen pohjaan

Leveys B
Leveys B - 6

Valmis lattiapinta

Leveys B - 38
Laskulevysuojus

8. Pidä konvektorikotelo suojattuna lastulevysuojuksella
(sisältyy toimitukseen), kunnes lattian rakentaminen ja
päällystäminen on valmis.

L-muotoinen
kinnitysrauta
4 kpl

maks.

7. Koeponnista putkisto ja konvektori.

Korkeus H

6. Kytke konvektori putkistoon ja kytke puhalitimien sähköt
kytkentärasiaaan.

Leveys B - 2 (mm)
Leveys B +18 (mm)
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Aquilo F1T, F1P, F2C ja F4C

Ikkuna

LATTIAKONVEKTORIEN ASENNUSSUOSITUS

AQUILO F1T

AQUILO F1P

AQUILO F2C

AQUILO F4C
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Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.
Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia
ei saa jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei
ole vastuussa epätarkkuuksista tai seurauksista, jotka voivat syntyä tässä
asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.
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