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Plieniniai rankšluosčių džiovintuvai tinka tik į šildymo sistemą (į uždarą sistemą)
kombinuotam arba elektriniam šildymui

Gaminio pasas
1.

Bendros žinios apie gaminį

Rankšluosčių džiovintuvai (toliau – džiovintuvai) skirti drėgniems rankšluosčiams ir rūbams džiovinti.

3. Komplektuotė

2. Techniniai duomenys
Darbinis slėgis iki, atm – 6
Prijungimo skersmuo, mm – G ½-A
Plieno markė - 1.0215 pagal EN10305-3;2002
Padengimas:
Galvaninė danga – Cu-Ni-Cr
Miltelinis dažymas RAL spalva

1.Rankšluosčių džiovintuvas – 1
2.Tvirtinimo laikiklių –1 kompl.(4vnt.)
3. Medvarštis su plastikiniu kaiščiu – 1 kompl.(4vnt.)
4. Aklė ½“ su nuorintoju -1 kompl.
5. Pasas – 1
6. Įpakavimas – 1
4. Montavimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Užsukti šildymo sistemą ir išmontuoti senas konstrukcijas, jei jos yra.
Liniuote pamatuoti išeinančių vamzdžių tarpcentrinį atstumą. Pastarajam esant skirtingam, negu džiovintuvo, naudoti
ekscentrinę prijungimo armatūrą arba permontuoti esantį vamzdyną.
Pritvirtinti plastmasinius laikiklius, pridėti džiovintuvą į eksploatavimo vietą ir paženklinti medvarščių tvirtinimo
vietas(laikiklių centrus).
Tose vietose išgręžti kiaurymes, įstatyti plastmasinius kaiščius ir medvarščiais pritvirtinti laikiklių dalis prie sienos.
Rankšluosčių džiovintuvą su prisuktais laikikliais įmauti į sienoje jau pritvirtintus laikiklius ir sujungti išorinį laikiklį
su vidiniu.
Armatūros pagalba, prijungti džiovintuvą prie šildymo sistemos.
Atsukti šildymo sistemos ventilį ir patikrinti sujungimų hermetiškumą.
5. Eksploatacinė priežiūra

Džiovintuvas yra ilgalaikio naudojimo gaminys ir nei pastovios, nei periodinės priežiūros nereikalauja. Draudžiama
metalo paviršių valyti agresyviomis cheminėmis valymo priemonėmis, kurios nėra skirtos chromuotų paviršių
valymui.

Garantinis talonas
EP

Rankšluosčių džiovintuvo tipas: …
…..…………………….. išbandytas hidrauliniu būdu 12 atm slėgiu,
atitinka techninę dokumentaciją ir tinka naudojimui. Laikantis eksploatacijos taisyklių, garantinis džiovintuvo naudojimo
laikas - 2 metai nuo pirkimo datos.

Garantija negalioja, jei plieninis rankšluosčių džiovintuvas bus sumontuotas į karšto
vandens tiekimo cirkuliacinę sistemą ( į atvirą sistemą )!
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