Szerelési útmutató szalagradiátor
1.Előkészítés
1., 2 m hosszúságú szalagradiátor egységekben gondolkodva, meg kell állapítani a fűtési
rendszer nyomvonalát, és fel kell mérni a pontos anyagszükségletet . Saroktól-sarokig megmérve a
falszakasz pontos hosszát, meg kell állapítani a szükséges elemek és csatlakozó idomok darabszámát
úgy , hogy falszakaszonként az utolsó elemek szerelésekor valószínűleg a megfelelő hosszra kell szabni.
Ennek alapján vásárolható meg az egység-kartonokba csomagolt elemek szükséges mennyisége. A
szalagradiátort az elején és végén mindig tartófüllel rögzítjük. A tartófület 1 cm-rel beljebb kell
rögzíteni, hogy a végét lezáró elemnek is legyen helye.

2.Szerelés
2., A fűtőtesteket a kartoncsomagolásból ki kell bontani és elemek szerint szét kell válogatni.
2m-es egység tartalma( az összekötőt és a végelemet csak szükség esetén adunk ):
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3., A hátlapokat ütközésig tolva, az összekötő profilok segítségével egymással össze kell kötni, és a
falsíkok elé kell állítani. A két hátlapot egy közös füllel kell felerősíteni, amelyen a két előlap is
együtt fut.

4., A hátlapokat az előlaptartó fülekkel a falhoz és egymáshoz kell rögzíteni, a füleket rögzítés előtt egy
kicsit szét kell húzni. Vigyázni kell , hogy a falra erősített elemek egyenesek maradjanak, ne
kövessék a fal egyenetlenségét. A rögzítő csavar süllyesztett fejű önmetsző legyen, hogy a kiálló
csavarfej a regisztert ne akadályozza a hő tágulásban

5., Sarkok kialakítása

6., A fűtőtestek elhelyezése az előlaptartó füleket feltámasztva történik . A fűtőcsövek tengelyirányú
összekötése külső karmantyúk alkalmazásával készül. A lamelláknak mindig egy irányba kell
állniuk úgy, hogy az előremenő bekötéssel szemben legyen a lamella nyitott oldala. A végzáró
elemeknél a tartófüleket a szélétől beljebb kell rögzíteni, hogy a végelemnek is legyen helye.

7., A fűtővezeték belső csatlakozási változatai.
60°C élőre menő víznél a rézcső hő tágulása 1 méteren 1mm

A légtelenítő gumitömítéssel van szerelve
8. A regiszterek összekötése egymással és az ívekkel rézidomok segítségével, lágy-forrasztással készül.
A forrasztás utáni szennyeződést, és a savas lerakódásokat át kell öblíteni bőséges vízzel.
Az előlapok felszerelése előtt el kell végezni a fűtési rendszer nyomáspróbáját.
Az előlapot alulról is, és felülről is be lehet pattintani.
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