Pagină 1 2

Montarea radiatoarelor
Pas cu pas
Stabiliți locul de amplasare al radiatorului
Pasul de lucru 1
Cel mai bun loc de montare pentru radiatoare este sub
deschiderea ferestrei. Acolo circula#ia aerului este cea mai
bună, asigurând astfel o distribu#ie uniformă a căldurii în
încăpere. Aerul ambiant este încălzit de radiator, urcă în
partea de sus a încăperii, în timp ce aerul rece pătrunde,
de ex., prin deschiderile de u#i. Astfel, aerul din încăpere
circulă.

Montarea consolei de ﬁxare
Pasul de lucru 2
Radiatorul se fixează cu ajutorul unei console pentru
radiatoare. Alege#i consolele pentru a se potrivi cu
înăl#imea de construc#ie a radiatorului.

Pasul de lucru 3
Determina#i înăl#imea perfora#iilor de fixare pentru fixarea
pe perete, astfel încât radiatorul să aibă minim 15 cm până
la podea #i minim 10 cm în sus până la pervaz. Prinde#i
consolele în dibluri.

Pasul de lucru 4
După aceea, agă#a#i radiatorul în prinderile inferioare #i
fixa#i-l bine în partea de sus cu legătura Snapfix.

Selectați un radiator compact/radiator cu ventil
Pasul de lucru 5
Radiatoarele compacte cu 4 modalită#i de racordare au 2
racorduri pentru tur #i 2 pentru retur. Racordurile laterale
pot fi alese liber, de ex. turul stânga sus #i returul dreapta
jos sau invers, sau numai pe o latură. Monta#i robinetul
termostatic la racordul de tur.
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Pasul de lucru 6
Radiatoarele cu ventil cu 6 racorduri au, în plus, pe partea
inferioară un racord de tur #i unul de retur. Le pute#i folosi
în cazul în care #evile sunt instalate sub #apă. Racordul
pentru robinet se află în spatele mă#tii radiatorului. Din
exterior, se mai montează încă un cap termostatat.

Montarea racordurilor
Pasul de lucru 7
După montarea radiatorului, se montează racordurile pentru
tur #i pentru retur.
Racordurile nu trebuie confundate!
Cel mai bine, conecta#i turul #i returul cu câte un robinet
(îmbinare cu #uruburi la radiator). În cazul în care #evile vin
din perete, se folose#te un robinet col#ar. În schimb, dacă
vin din podea, de ex. pentru radiatoarele cu supapă cu 6
racorduri, folosi#i un robinet tip H.

Montarea robinetului termostatat
Pasul de lucru 8
Etan#a#i cu cânepă robinetul de tur (radiator compact cu
4 racorduri) #i roti#i manual deschiderea de tur. Roti#i-o
apoi înăuntru cu o cheie fixă potrivită, până când #tu#ul de
racord arată spre fa#ă. Îndepărta#i capacul din plastic #i
în#uruba#i piesa superioară a robinetului. Monta#i un dop
pentru aer pe orificiu de racord opus, din partea de sus.
Închide#i toate celelalte orificii de racord cu dopuri oarbe.
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