
BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING
H E A T E X ®  E L - K A S S E T T



Monteringsanvisning for HeatEx® El-kassett

1. Ta av toppdeksel.
2. Skru inn 2 skruer i veggen, vannrett, med
 en avstand på 51,5 cm.
3. Heng opp tank med bunndeksel, skru
 i resten av skruene i tankfestet.
4. Legg på toppdekslet og start monteringen
 av shuntgruppen.

5. Shuntgruppen leveres delvis montert og 
 skal tilkobles El-kassetten som vist på 
 tegning.
 Tur (varmtvann) tilkobles til venstre (rød
 kran), retur tilkobles til høyre (blå kran)

6. Sirkulasjonspumpe (1) og turtemperatur-
 begrenser (2) skal sammenkobles med
 medfølgende ledningssett.

7. Veggkonsoll (3) monteres der det er
 hensiktsmessig, fortrinnsvis med en 
	 avstand	til	El–kassetten	slik	at	fleksi-
 røret når fram til El-kassetten.
 (Dersom veggkonsollen må monteres 
 lengre unna kan det benyttes kobberrør 
 mellom konsoll og El-kassett.
 Deretter monteres ekspansjonskaret (4)
 på konsollen.
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Bruksanvisning for HeatEx® El-kassett

1. Innstilling av temperaturen gjøres i henhold til oppvarmings-
 metoden.
	 •	 Gulvvarme	ca	35	–	45OC
	 •	 Radiatoranlegg	ca	70OC
 Temperaturinnstillingen gjøres på termostathodet plassert på  
 shuntgruppen (5).
 Se for øvrig produsentens dokumentasjon som medfølger.

2. Termostatinnstilling på elementboksene må anses som   
 veiledende. Man må her forsøke seg fram i henhold til anleggets  
 beskaffenhet.

3. Anleggets driftstrykk skal være ca 1,5bar. Etterfylling gjøres  
 ved å forsiktig åpne ventil mellom varmeanlegget og nett-
 vannet inntil anlegget har ca 1,5 bar driftstrykk. Trykket avleses  
 på manometer på veggkonsollen.
 Husk at man må sørge for at anlegget er luftet og vannfylt før   
 el-kolben settes i drift.

4. Varmeanleggets sikkerhetsventil er på 2,5 bar. Dersom trykket  
 overstiger dette vil ventilen åpne og slippe ut trykk. 

5. Sirkulasjonspumpen er utstyrt med en ekstern turtemperatur-
 begrenser. Denne stopper pumpen automatisk etter innstilt  
 verdi.

6. El-kolben(e) skal monteres og kobles i henhold til den mon  
 tasje-anvisning som medfølger i kolbens termostatboks.
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