Brugsanvisning for varmelegeme EL 300 / 600 HV, RU og CR

Læs hele brugsanvisningen før start af monteringen.
Kontrollér at alle delene er i pakken. Kontakt forhandleren hvis der mangler noget.
Pakkens indhold:
- 1 stk.
- 1 stk.
- 1 stk.

El-patron ( 300 eller 600 watt )
Nøgle til montering af el-patron
Blindprop

Montering:
Varmelegemet må kun monteres i vandbårne håndklæderadiatorer.
Varmelegemet må kun monteres af en autoriseret elektriker.
DATA:

300 / 600 watt 230 V AC
1,3 m kabel med stikprop
Max. 2,7 W/cm2
IP65 godkendt

Varmelegemet skal altid monteres i bunden af radiatoren. Det er valgfrit om det er højre eller
venstre side.

Der må aldrig skrues på el-patronens styreboks
( krom, hvide eller rustfrie plast cylinder )
1. Radiatoren fyldes til underkanten af det øverste tværgående rør med rent vand.
2. Hvis der er risiko for frost påfyldes ca. 90 % vand + ca. 10 % glykol (kølervæske)
3. Påfyldningen skal foregå meget langsomt for at undgå luftlommer i radiatoren.
4. Efter montering og påfyldning tilsluttes strøm og man giver det ”fuld styrke”.
5. Efter ca. 1 timers drift, når radiatoren er maximalt varm, skal man kontrollere at væskehøjden
ligger ca. 2 cm fra radiatorens øverste kant.
6. Eventuel justering sker ved at efterfylde, hhv. afsuge vand. ½
7. Sluttelig monteres øverste slutprop samt udluftningsventil.
8. Herefter stilles den ønskede temperatur på reguleringsknappen.
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Funktionsbeskrivelse:
Nr. 1 :
Kontrollampe for drift af el-patron. Når denne lampe lyser, varmer el-patronen for at opnå den
ønskede temperatur.
Nr. 2 :
Afbryder / Trinløs justering af el-patronen. Når den står i ”O” er el-patronen slukket. Efter
montering af el-patronen, kan den nederste del drejes om så regulatoren peger frem i rummet.

Ovennævnte skal nøje følges – TVS påtager sig intet ansvar for forkert foretaget
montering / påfyldning
Er der tvivl eller spørgsmål – ring +45 64 81 37 05
eller gå ind på www.tvs.dk
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