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a berendezés beszerelése elõtt el kell olvasni

 ezt az utasítást

Fûtõbetét
elektronikus hõfokszabályozóval

 – menet 1/2” 

fürdõszobai vízmelegítõhöz

1. A gyártó a Berendezés hibamentes mûködését az eladástól számított 24 havi idõszakra,
    és a gyártás napjától számítva 30 hónapnál nem hosszabb idõre garantálja.
2. A jótállás kiterjed minden, hibás gyártás vagy a gyártási folyamat során hibás
    alkotóelemek felhasználása nyomán bekövetkezett hibára, viszont azonnal megszûnik,
    ha rendeltetésellenes vagy a használati és beszerelési utasítással ellentétes használatra
    kerül sor.
3. A jótállás kizárólag a bemutatott vásárlási bizonylattal vagy a kitöltött garancialevéllel
    együtt érvényes. (A vásárlás napja és az értékesítõ bélyegzõje).
4. A hibás terméket el kell juttatni (elküldeni) a gyártónak vagy a vásárlás helyére,
    a garanciális javításra való jogosultságot igazoló iratokkal (3. pont) együtt.
5. A jótálló kötelezettségeit és a termék tulajdonosának jogosultságait a Polgári
    Törvénykönyv határozza meg.

A jótállás feltételeiA jótállás feltételei

 Dátum és a gyártó pecsétje                                                        Dátum és az eladó pecsétje

FOIGYELEM: A használati utasítással ellentétes
 használat és az erre nem jogosult személyek által
 elvégzett javítások üzemzavarhoz és a jótállás megszûnéséhez
 vezethetnek.

FOIGYELEM: A használati utasítással ellentétes
 használat és az erre nem jogosult személyek által
 elvégzett javítások üzemzavarhoz és a jótállás megszûnéséhez
 vezethetnek.
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HASZNÁLAT

Az elektronikus hõfokszabályozóval ellátott fûtõbetét víz melegítésére szolgál fürdõszobai
vízmelegítõkben, konvektoros fûtõtestekben vagy más berendezésekben. A fûtõbetét
gyakorlati rendeltetése a víz melegítésének elõsegítése fûtési szezonban,
pl. CO-berendezésekhez csatlakoztatott fûtõbetétek esetében, vagy a szezonon kívüli
önálló vízmelegítés

Az elektronikus hõfokszabályozó önmûködõen a kívánt tartományban tartja a víz
hõmérsékletét. A szabályozás kézzel végezhetõ el, egy tekerõgomb segítségével.
Alatta található a jelzõlámpa, amely a vízmelegítést jelzi.
Ajánlatos a vízmelegítõ fûtési teljesítményének megfelelõ fûtõbetét használata:

Fûtõbetét teljesítménye              Vízmelegítõ teljesítménye

300 W                              300 - 600 W
600 W                              600 - 900 W
900 W                            900 - 1500 W

1200 W                                    >1500 W

MÛSZAKI ADATOK

300 W 600 W

300 W           600 W

1,3 A              2,6 A

280 mm        350 mm      

        

                  

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény

Névleges áram

Hõmérsékleti tartomány 

Hossz

Karima menete

Érintésvédelmi osztály 

Csatlakozó vezeték

Az áramütés elleni védelem

Tömeg

230V 50 Hz

900 W 1200 W

 900 W         1200 W

  3,9 A            5,2 A

380 mm        410 mm

        

                  

O O  ~ 10   -  ~ 60 C

1/2”

23 x 0,75 mm

0,5 kg    

IP24

MÛSZAKI ADATOK

Kl. I    

A hõmérséklet-szabályozó tekerõgomb balra ütközésig történõ elfordítása esetén
a berendezés nem fût (12°C környezeti hõmérséklet felett), de fenntartja a befagyás
elkerüléséhez szükséges minimális hõmérsékletet..

SZERELÉSKOR
- a fûtõbetétet becsavarása elõtt a mellékelt rostszálas vagy gumi alátéttel szigetelni szükséges
- a csöveket hajlítgatni, a hõfokszabályozó borítását ütögetni tilos 
- a csavarkulccsal történõ becsavarás közben a hálózati vezetéket a dugónál, és nem
 a borításnál fogva kell tartani

- a vízmelegítõt a hálózathoz csak vízzel történõ teljes feltöltése és légmentesítése
                                                                                          után szabad csatlakoztatni

FIGYELEM:  
1. A beszerelt elektromos fûtõbetéttel ellátott vízmelegítõ berendezést a kád, mosdó vagy
    zuhany széleitõl legalább 60 cm távolságra kell beszerelni (soha nem fölötte).
2. A CO-vízmelegítõnek, amelybe az elektromos fûtõbetét beszerelésre kerül, rendelkeznie
    kell zárószeleppel a CO-ellátási vezetéken, de nem rendelkezhet zárószeleppel
    a kivezetõ vezetéken.

- minden, a beszereléssel és kiszereléssel kapcsolatos munkálatot az áramellátás
  kikapcsolása után kell elvégezni
- a hálózatban tilos 16 A-nél magasabb értékû biztosítóbetétek használata
- a hálózati csatlakozó aljzatnak mûködõképes védõérintkezõvel kell rendelkeznie
  és könnyen hozzáférhetõ helyen kell elhelyezkednie
- legalább évente egyszer és minden esetleges üzemzavar után ellenõrizni kell és
  esetlegesen meg kell tisztítani a védõérintkezõs hálózati aljzatot
- ha a nem eltávolítható energiaellátó vezeték megsérül, egy a gyártónál hozzáférhetõ
  speciális vezetékkel vagy rendszerrel kell felváltani
- a termikus védõrendszer mûködésbe lépése esetén (a lámpa nem világít), ki kell húzni
  a hálózati csatlakozó dugóját a hálózati aljzatból és kapcsolatba kell lépni a gyártóval
- ha a fûtõbetét hosszabb idõre használaton kívül kerül, a csatlakozó dugónak az aljzatból
  történõ kihúzása útján ki kell kapcsolni
- a fûtõelem vízkõlerakódás miatt történõ meghibásodására a jótállás nem terjed ki
- rozsdamentes acélból készült vízmelegítõkben nem használható

Minden karbantartási munkálatot a hálózati csatlakozó dugó aljzatból való kihúzása után
kell megkezdeni. A fûtõmodul testét nem szabad vízbe meríteni, csak puha, nedves
ronggyal lemosni. Ne használjunk maró vagy csiszoló szereket. A fûtõmodult csak teljes
megszáradása után kapcsoljuk be újra.

Karbantartás

 Elzáró szelep

Vízmelegítõ

Fûtõelem

A fûtõbetétet csak a vízmelegítõ
aljába, függõleges helyzetben
szereljük be (vagy vízszintes
helyzetbe akkor, ha a vízmelegítõ
felépítése ezt lehetõvé teszi).

 

Ez a termék nem kezelhetõ háztartási hulladékként. Megfelelõ kezelésének
biztosítása útján a természetes környezet védelmét segítjük elõ. E termék
újrafelhasználásával kapcsolatos részletesebb tájékoztatás érdekében lépjünk
kapcsolatba a helyi hatóságok, a hulladékkezelési szolgáltató, vagy az üzlet
képviselõjével, ahol a terméket megvásárolták.


