
Paigalduskomplekt (tellimisel)
vahetoru, 2 lametihendiga keermestatud toruliitmikku, 

 torukolmik koos anduri pesaga M10 x 1 või  keermega 
M10 x 1 kuulkraan otsesukeldusandurite paigaldamise jaoks, 
2 kuulkraani, paigaldusjuhend.

Soojusarvesti komplekt:
Kalkulaatoriga soojusarvesti, 2 külgeühendatud temperatuuri-
andurit, 2 lametihendit, plommimiskomplekt, paigaldusjuhend, 
kasutusjuhend
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PAIGALDUSJUHEND
Soojusarvesti

Toode vastab Euroopa standarditele EN 50081-1 ja EN 50082-1 ning EN 1434-1 keskkonnatingimuste klassile 
(kasutamiseks elumajades ja tööstushoonetes).

Põhiline
Soojusarvestite paigaldamine peab toimuma vastavalt tehnilistele standarditele (näiteks EN 1434-6), et taga-
da nõuetekohased mõõtmed. Paigaldamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.
- Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur: 50 °C.
- Soojusarvestit läbiva vee temperatuur: 90 °C.
- Soojusarvesti plommimine on oluline, et hoida ära selle volitamata lahtimonteerimist.
- Enne soojusarvesti paigaldamist tuleb süsteem läbi loputada.
- Signaalijuhtmeid ei tohi paigutada vahetult kõrvuti toitejuhtmetega ja/või elektromagnetiliste häirete allika-

tega (min vahekaugus peab olema 50 cm).
- Enne paigaldamist kontrollige, et süsteemis ei tsirkuleeriks tuline vesi, mis on ohtlik ja võib põhjustada 

põletusi!
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Paigalduskomplekti monteerimine
I Lülitage välja tsirkulatsioonipump ja keerake kinni kõik 

kraanid. Kontrollige, et süsteemis ei tsirkuleeriks tuline 
vesi. Tagasivoolutoru: paigaldage keermestatud toruliit-
mikud, vahetoru ja kuulkraanid (kui need on olemas). 
Juurdevoolutoru:

  torukolmik koos anduri pesaga M10 x 1 või
  kuulkraan (otsesukeldusandurite jaoks). 

Loputage küttesüsteem läbi ja kontrollige kõigi 
komponentide pingutatust (PN16).

Kompaktse soojusarvesti paigaldamine
II Kontrollige, et voolu suund oleks õige.

Lülitage välja tsirkulatsioonipump ja keerake kinni 
kõik kuulkraanid (kui need on olemas). Kontrollige, et 
 süsteemis ei tsirkuleeriks tuline vesi.
Eemaldage vahetoru või vana soojusarvesti, võtke ära 
vanad tihendid. Paigaldage soojusarvesti, kasutades 
uusi tihendeid, jälgige voolu õiget suunda (vt soojus-
arvesti korpusel olevat, voolusuunda näitavat noolt).

Ill Paigutage temperatuuriandurid nende pesadesse (otse-
sukeldusandurid on keermega): punane – juurdevoolu-
toru, sinine – tagasivoolutoru.
Volitamata äramonteerimise takistamine: keermestatud 
liitekohtade ja temperatuuriandurite kaitsmiseks kasu-
tage traati ja iselukustuvaid plomme.

IV Avage kuulkraanid, lülitage sisse tsirkulatsioonipump 
ning kontrollige kõigi ühenduste tihedust (PN 16). 
 Aktiveerige kalkulaatori ekraan, vajutades surunupule. 
Kontrollige LCD-d vastavalt kasutusjuhendile.
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