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Alterna termostatbatteri 2.0

NRF nr. Varenavn Mål (cm) Vekt (kg) Beskrivelse GTIN / EAN
4364963 Alterna termostatbatteri 2.0 28,4 x 9,2 x 6,4 1,9 Dusjtermostat 7072278008852

Salgsstart:
Februar 2016

Materialer:
Forkrommet messing

Egenskaper:
Thermostatstyrt dusjbatteri med uttak for dusjslange

Håndtak med godt grep

Tydelig temperaturinnstilling

Skoldesperre forhåndsinnstilt på 38 grader

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil

Test trykk: 16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt

Sintef godkjenning, sertifikat nr. 1369

Pakningens innhold:
Armatur

Monteringssett

Monteringsanvisning

Montering
Monteres med senteravstand c/c 15 cm

Vi viser til Teknisk forskrift til Plan- og Byggningsloven av 1997 og senere endringer. "Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 Bar bør det

monteres reduksjonsventil." "Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr montert". 

Dimensjonering av vanntilførselsrør bør være 12-15 mm for å sikre best mulig vanntilførsel. Tynnere rør gir større sjanse for uønskede temperatursvingninger 

grunnet  eventuelle og plutselige trykktap i tilførselsrørene. 

tilslutning for vanntilførsel er innvendig 3/4".

Varmtvannstilkobling: Max. 80°C, anbefalt 60°C.

Vedlikehold og rengjøring:
Rengjøres med vanlig mildt rengjøringsmiddel uten ammoniakk, klorin eller sterke syrer. 

Bruk ikke rengjøringsmidler med slipende effekt.

Det er montert filter i begge vanninnløpene på termostatbatteriet. I områder med urent og kalkholdig vann kan filtrene bli tette. For å rengjøre filteret, skru av 

vannet på begge innløp. Skru av termostatbatteriet og rengjør filteret. 

Skoldesperre er montert fra fabrikken og forhåndsinnstilt på 38°C. Når temperaturen på vanntilførselen varierer utover min/max temperatur beskrevet her, kan

vanntemperaturen avvike i forhold til forhåndsinnstilling. 

Dette kan endres ved å justere termostaten, dette gjøres på følgende måte: Fjern deksel fra termostatrattet, fjern skrue. Termostatrattet kan nå fjernes. 

Skru ventilen til ønsket temperaturnivå. Kontroller med termometer. Når temperaturen er på pnsket nivå sett  tilbake ratt, skrue og deksel. 

Det gis 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. I denne perioden erstattes defekte deler med nye. 

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, feil montering eller vedlikehold i henhold til denne veiledningen.
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