
ASENNUSOHJEET  
 MONCLAC

  FI  LÄMMITTIMIEN ASENTAMINEN MONCLAC KANNAKKEILLA
HUOM! Katso lisäksi muiden yksittäisten Monclac tyyppien asennusohje.  

Tämä ohje täydentää varsinaisen käyttöohjeen, mutta ei korvaa sitä.
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 ASENNUS

•  Lämmitin on asennettava vaakasuoraan, jotta se toimii oikein.

•  Lämmitin on asennettava voimassa olevien määräysten 

mukaisesti. Kuvassa 1 esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä tulee 

noudattaa tarkasti (suositeltava etäisyys lattiasta on 100 mm).

•  Kylpyhuoneessa lämmitin tulee sijoittaa alueen 2 (kuva 

2) ulkopuolelle, jos se on varustettu vakioliitäntärasialla. 

Lämmittimen saa sijoittaa alueella 2 ( alueen 1 ulkopuolelle), 

jos liitäntärasiassa on roiskevesitiivis IP44 suojakotelo 

(lisävaruste), edellyttäen että hallintalaitteet (painikkeet, 

kytkimet jne.) eivät ole kylvyssä tai suihkussa olevan henkilön 

ulottuvilla.

•  Lämmitin on kiinnitettävä seinään mukana toimitetuilla 

seinäkannakkeilla.

•  Älä sijoita lämmitintä sähköpistorasian alle.

  KIINNITTÄMINEN

•  Merkitse kuvan ja taulukon 3a (yksi paneeli) tai 3b (kaksi 

paneelia) mukaiset kiinnikkeiden ja ruuvireikien paikat. 

Huomaa, että 2000 mm pitkien lämmittimien mukana 

toimitetaan lisäkiinnike, koska niiden keskellä on oltava 

kolmas kiinnike. 

•  Huomaa, että kiinnikkeitä voi käyttää alemman kiinnitys reiän  

korkeuden mittaamiseen, ks. kuva 3c (lukuun ottamatta 300 

mm korkeita yksi paneeli lämmittimiä). 

• Lämmittimien oikean asennuksen kannalta on tärkeää,   

 että lämmitin kiinnitetään käyttötarkoitusta vastaavalla  

 ja ennustettavissa olevaa väärinkäyttöä ennakoivalla  

 tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioon otettavia  

 seikkoja ovat mm. lämmittimen kiinnitystapa seinään,   

 seinän tyyppi ja kunto sekä lämmittimeen mahdollisesti  

 kohdistuvat muut voimat ja painot.

•  Laitteen mukana toimitettavat kannakkeet on tarkoitettu 

ainoastaan massiivipuu-, tiili- ja betoniseiniin ja 

puukoolauksiin. Seinäpinnoitteen paksuus saa olla enintään 

3 mm. Jos lämmitin asennetaan muista materiaaleista, esim. 

reikätiilistä rakennettuun seinään, neuvottele ratkaisusta 

asentajan ja/tai kiinnitintoimittajan kanssa. 

Suosittelemme ehdottomasti, että asennustyöt annetaan 

alan ammattilaisen tehtäväksi.

 SÄHKÖASENNUS

•  Sähkötyöt on tehtävä voimassa olevien paikallisten 

tai kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. 

Lämmittimen saa liittää verkkovirtaan ainoastaan pätevä 

sähköalan ammattilainen.

•  Kytkennät on tehtävä kytkentäkaavion mukaisesti (ei koske 

mallia YALI D P).

•  Lämmitin tulee liittää verkkovirtaan laitteeseen asennettua 

sähköjohtoa käyttäen.

•  Jos lämmitin asennetaan kylpyhuoneeseen tai 

suihkutilaan, se on suojattava vikavirtasuojakytkimellä 

(RCD), jonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA.

•   Lämmittimessä on kertakäyttöinen ylikuumenemissuoja, 

joka laukeaa, jos lämmitin kuumenee liiaksi.  

Jos lämmitin irrotetaan seinäkiinnikkeistään vaikka vain 

lyhyeksikin aikaa, se on aina kytkettävä pois päältä. Tämä 

saattaa laukaista kertakäyttöisen ylikuumenemissuojan. 

Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, sen lämpövastus on 

vaihdettava uuteen; ota yhteyttä toimittajaan.
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3A

SINGLE PANEL RADIATOR

H 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

300 180-230 87 173

500 180-230 87 373

3B

DOUBLE PANEL RADIATOR

H 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

300 100-150 47 173

500 100-150 47 373
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Radiatormärke:  LVI
Tavaramerkki:  LVI
Radiatormerke:  LVI

Radiator Typ:   Enkel radiator typ 11
Lämmittimen tyyppi:  Yksilevyinen lämmitin,  
   tyyppi 11
Radiatortype:  Enkeltradiator type 11

Radiator höjd:   300, 500 mm
Lämmittimen korkeus:  300, 500 mm
Radiatorhøyde:   300, 500 mm

SE Monteringsanvisning MCA-M 
 För enkel radiator typ 11
FI Asennusohje  MCA-M 
 Yksilevyinen lämmitin, tyyppi 11
NO Monteringsanvisning MCA-M 
 For enkeltradiator type 11

LVI
Borrmått i mm

Porausmitat mm
Boremål i mm

Bauhöhe B1 B2

300 173 114

500 373 114

Typ 11/Tyyppi 11/Type 11
SE 1. Skjut upp gallerstödet  över konvektorplåten tills låsläppen passerat 
 konvektorplåtens överkant.
 2.Drag nedåt tills du känner att gallerstödets låsläpp har bottnat på   
 konvektorplåtens övre kant. 
 3. Se till att gallret är 90° mot radiatorkroppen. Vik gallerstödet uppåt och mot   
 gallret. Se till att vikningen på gallerstödet görs så att gallrets position bibehålls.

FI 1. Työnnä ritilätuki konvektiopeltiä pitkin kunnes se on ohittanut konvektiopellin  
 yläreunan. Varmista että ritilätuen keskusta on oikealla etäisyydellä lämmittimen  
 sivulta katsoen (vrt. vas. kuva).
 2. Vedä ritilätuki alaspäin, kunnes ritilätuen lukitusmekanismi on kiinni 
 konvektiopellin yläreunassa.
 3. Varmista, että ritilä on 90° kulmassa lämmitintä kohti. Taita ritilätuki ylöspäin   
 ritilää vastaan. Varmista että ritilän sama asento säilyy.

NO 1. Skyv opp gitterstøtten langs konvektorplaten til låseleppen har passert 
 konvektorplatens overkant. Påse at sentrum på gitterstøtten kommer i riktig   
 avstand fra radiatorens side (jf. bildet til venstre).
 2. Dra gitterstøtten nedover til du kjenner at gitterstøttens låseleppe ligger an   
 mot konvektorplatens øvre kant. 
 3. Påse at gitteret er 90° mot radiatorlegemet. Bøy gitterstøtten oppover og mot  
 gitteret. Påse at bøyen på gitterstøtten er slik at gitterets posisjon beholdes.

Galler stöd/Kannakkeen ritilätuki/Gitterstøtte

Undre adapter/ Kannakkeen ala-adapteri/Nedre adapter

Viktigt/Tärkeää/Viktig

SE  För att säkerställa funktionerna, avlyfts skydd och sidoförskjutnings skydd är det  
 viktigt att montaget avslutas med att konsolens överdel låses med hjälp av
 insexskruven.

FI Varmistaaksesi että lämmitin ei siirry sivuille eikä ole irroitettava on tärkeää että  
 kannakkeen yläosa lukitetaan kuusiokoloruuvilla.

NO For å sikre at radiatoren ikke forskyves sideveis eller løftes bort, er det viktig at   
 konsollens øvre del låses ved hjelp av sekskantskruen.
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SE 1. Montera den undre adaptern i konvektorplåten, se till att centrum på 
 adaptern kommer på rätt avstånd från radiatorns sida.
 2. Se till att adapterns utbockade läppar stödjer mot konvektorns underkant. 

FI  1. Asenna alempi adapteri konvektoripeltiin. Varmista että adapterin keskusta on  
 oikealla etäisyydellä lämmittimen sivulta (vrt. vas. kuva).
 2. Varmista, että adapterin ulospäin taivutetut huulet ovat tukevasti konvektorin  
 alareunaa vasten.
 
NO 1. Monter den nedre adapteren i konvektorplaten. Påse at sentrum på 
 adapteren kommer i riktig avstand fra radiatorens side (jf. bildet til venstre).
 2. Påse at adapterens utbøyde lepper ligger an mot konvektorplatens nedre   
 kant.
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