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Kopėtėlių tipo plieninio rankšluosčių džiovintuvo pasas 
 

 

1. Bendros žinios apie gaminį  

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

 

Plieniniai rankšluosčių džiovintuvai tinka tik į  uždarą (centrinio)  šildymo sistemą , kombinuotam 

arba elektriniam šildymui 
 

                        2. Techniniai duomenys                                                                 3. Komplektuotė 

 

1. Darbinis slėgis iki, atm – 10                                             1.      Rankšluosčių džiovintuvas – 1     

2. Pajungimo tarpcentrinis atstumas, mm – 455-555           2.     Tvirtinimo laikiklių  –1 kompl.(4vnt.) 

3. Prijungimo skesmuo, mm – G ½-A                                  3.     Medvarštis su plastikiniu  kaiščiu – 1 kompl.(4vnt.) 

4. Plieno markė - 1.0215 pagal EN10305-3;2002                4.     Aklė ½“ su nuorintoju -1 kompl.  

5. Polimerinė danga – miltelinis dažymas arba                    5.     Pasas – 1                

6. Galvaninis padengimas – Cu-Ni-Cr                                 6.     Įpakavimas – 1 

 

4. Montavimas 

 

1. Išgręžti sienoje 4 kiaurymes ir į jas įkalti kaiščius. 

2. Varžtais  pritvirtinti laikiklių išorines dalis prie sienos. 

3. Džiovintuvą su prisuktais laikikliais įstatyti į ant sienos pritvirtintus laikiklius ir abi laikiklio dalis sujungti pridedamais 

varžtais. 

4. Armatūros pagalba, prijungti džiovintuvą prie šildymo sistemos, jei bus montuojamas kombinuotas šildymas. 

5. Kaitintuvas į kopėtėlių apačią turi būti montuojamas  toliau nuo vonios, dušo kabinos ar kriauklės nutolusioje pusėje. 

6. Atsukti šildymo  sistemą , patikrinti sujungimų hermetiškumą ir nuorinti. 

7. Kaitintuvo laidą įjungti į elektros rozetę 

 

5. Eksploatacinė priežiūra 

 

1. Džiovintuvas yra ilgalaikio naudojimo gaminys ir nei pastovios, nei periodinės priežiūros nereikalauja.  

2. Draudžiama chromuoto metalo paviršių valyti agresyviomis cheminėmis  valymo priemonėmis, kurios nėra skirtos 

chromuotų paviršių valymui. 

3. Ant dažyto džiovintuvo  paviršiaus nerekomenduojama  džiovinti  spalvotų  rūbų, nudažytų  neatspariais  cheminiais 

dažais, nes  dažų dėmių  nuo  paviršiaus nebus įmanoma  nuvalyti. 

4. Negalima džiovinti ant rankšluosčio džiovintuvo pagalvių ir  sunkių rūbų , kurių svoris viršija 5kg. 

5. Negalima džiovinti ant rankšluosčio džiovintuvo drėgnų rūbų ir rankšluosčių,  jei džiovintuvas  yra nešildomas 

 

Garantinis talonas 
 

Rankšluosčių džiovintuvo tipas: EP…..……………………............. išbandytas hidrauliniu būdu 12 atm slėgiu, 

atitinka techninę dokumentaciją ir tinka naudojimui, esant slėgiui iki 10 atm. Laikantis eksploatacijos taisyklių, garantinis 

džiovintuvo laikotarpis - 2 metai nuo pirkimo datos. 
  

Garantija negalioja, jei rankšluosčių džiovintuvas bus sumontuotas į karšto vandens tiekimo 

recirkuliacinę sistemą ! 
 

Visas pastabas dėl kokybės prašome siųsti adresu:                                            Kokybės meistrė              L.DYBSKAJA 

UAB “ ELONIKA “ 

Akademijos 7, Vilnius, 08412 Lietuvos Respublika 

Tel. +370 698 48865; faksas. ( 8-5 ) 272 90 30 

El.paštas info@elonika.lt                                                                                     A. V. 
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