NAVODILA ZA MONTAŽO

Navodila za montažo

Plastična cev – potrebno je najprej oblepiti plastično cev z aluminijastim
samolepilnim trakom ali aluminijasto folijo.
Kovinska cev – kabel je možno pritrditi na kovinsko cev neposredno.
Po namestitvi (kabel mora biti dovolj dolg, da lahko greje celotno dolžino
cevi) pritrdite grelni kabel s samolepilnim aluminijastim trakom vzdolž
celotne dolžine hkrati. Samolepilni aluminijasti trak ali folija pomaga , da se
prenese toplota iz plašča kabla na cev . Grelni kabel se NE SME križati,
dotikati z drugim koncem grelnega kabla ali rezati – krajšati. Ko namestite
in pritrdite grelni kabel na cev namestite ustrezno toplotno izolacijo.
Grelni kabel se lahko navije okoli cevi, ali pa lahko teče vzporedno . Ker je
v primeru, ko je grelni kabel daljši od cevi težko oceniti število potrebnih
zavihkov , vam priporočamo, da grelni kabel razdelite na prekate oziroma
zavihke. Najprej pritrdite začetek in konec kabla , in še enkrat, pritrdite na
sredino. Pri tem dobite zavihke – višek grelnega kabla.. Z nadaljevanjem s
tem postopkom (pri daljših kablih boste imeli lahko tudi več zavihkov)
zavihke kabla navijete okoli cevi v nasprotnih smereh
Plastične cevi najprej ovijte z
aluminijastim lepilnim trakom ali
aluminijasto folijo.

Pritrdite grelni kabel na začetku in
koncu cevi. Naredite nekaj enakomernih
zavihkov in jih pritrdite z aluminijastim
lepilnim trakom.
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Zavihke grelnega kabla ovijte okoli cev v
nasprotnih smereh. (en zavihek v eno
smer, drugega v drugo smer). Pritrdite s
trakom

Na cev namestite ustrezno toplotno
izolacijo.

Če grelni kabel sledi dolžino cevi, priporočamo, da se kabel postavi na
spodnjem delu cevi tako, da toplota greje plašč cevi bolje zaradi naravne
prevajanjem toplote v smeri navzgor.
V primeru termostata pazite, da le ta ni preblizu grelnemu kablu (glej sliko)

Garancija grelnih kablov je 2 leti od datuma nakupa. Za uveljavljanje
garancije je potreben račun in na zahtevo proizvajalca nedelujoč grelni
kabel.

Garancija velja v primeru da:
-

Na grelnem kablu NI vidnih poškodb
Da je bil grelni kabel položen strokovno in v skladu z navodili
Predložite kopijo računa in pisno reklamacijo izdelka
Na zahtevo proizvajalca ali prodajalca predložite reklamiran grelni
kabel.
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