
 ای کن شیشه خشک رادیاتور و حوله راهنمای نصب و نگهداری
 

 مشخصات

 

 600x650 600x1250 600x1850 متر(میلی ) ندازها

 25 متر( یمیل)ضخامت 

 79 متر( یمیل)فاصله سطح از دیوار 

 47.5 32 15 )کیلوگرم(وزن 

 702 1341 1979 (ΔT = 60° C - وات)توان خروجی 

 5.13 3.42 1.71 )لیتر(گیری  حجم آب

 10 )بار(حداکثر فشار کار 

 13 )بار(حداکثر فشار آزمایش 

 90 (سلسیوس)حداکثر دمای کار 

 والدف نلاپ جنس

 

 



 بندی بستهمحتویات 

 

 تعداد شرح تعداد شرح

 1 اینچ( ½درپوش کور ) 1 ای شیشه رادیاتور

 1 اینچ( ½درپوش هواگیری ) 4 پایه

 1 هواگیریآچار  4 پایه پالستیک

 1 راهنمای نصب و نگهداری 8 متر( میلی 50x7پیچ )

 1 ضمانت نامه 8 متر( میلی 45x10رول پالک )

 

 نصب موردنیاز موارد

 

 تعداد شرح تعداد شرح

 2 )در صورت نیاز( (اینچ ½) شلنگ ارتجاعی فلزی )غیر حصیری( 1 آچار

 1 ابزار اندازه گیری طول 1 ابزار نشانه گذاری

 Fernox Cleaner F3 1محلول شوینده مانند  1 گوشتیپیچ 

 Fernox Protector F1 1محلول محافظ مانند  1 تراز

 2 اینچ )در صورت نیاز( ½ مغزی مخفی 1 دریل

 1 )تفلن( PTFEنوار  2 اینچ ½ شیر ربع گرد

 

 نصب مالحظات پیش از
 

 نصب شود. یا در پنجرهنزدیک  رادیاتورشود  پیشنهاد می •

 سازی شود. عایق رادیاتورشود دیوار پشت  نهاد میشپی •

 .اطمینان حاصل کنید نصب مورد نیاز مواردبندی و  از تکمیل بودن محتویات بسته •

ر از از جونس دیگو دیووارآل است. در  گچ، بتن و مصالح مشابه ایده استفاده در گچ، خاک بندی برای پیچ موجود در بسته •

 .سیستم متناسب استفاده کنید

)امکان استفاده از شابلون شویر  روی خط افقیدیگر  از یکمتر  یمیل 150دیوار  )آکس( فاصله پیشنهادی رفت و برگشت •

 باشد. می دیوار یا داخل سطح و هم رادیاتورمتر باالتر از ضلع پایین  یمیل 150، مخلوط وجود دارد(

 .متر است یمیل 100اطراف از  رادیاتور پیشنهادی فاصلهحداقل  •

 شود. غیرفوالدی پیشنهاد نمیاستفاده ترکیبی با رادیاتور  •

گرموایش مرکوزی -سورمایشبرای پیشگیری از رسوب در سطوح داخلی؛ از سخت گیر یا حداقل سه راه صافی در سیستم  •

 استفاده کنید.

 از هر نوع پسماند شستشو و تخلیه کنید.با استفاده از محلول شوینده را  رادیاتورسطوح داخلی  •

 

 

 



 صبن

 

 
 
شویار پایوه هوای )پایه های شیار بزرگ در بواال و  کنید و تراز گذاری روی دیوار نشانه گیری نموده، را اندازه ها پایهمحل  .1

 .کوچک در پایین(

 دریل کنید.با پرهیز از مسیر عبور سیم و لوله  متر میلی 50 و عمقمتر  میلی 9 قطر گذاری شده را به نقاط نشانه .2

 .های دریل شده پیچ کنید را در سوراخ ها پایه .3

 قرار دهید. اه ها را در شیارهای پایه های پایه ضربه گیر .4

 متصل کنید. رادیاتورپایین به رفت و برگشت را  ها مغزی .5

 متصل کنید.ها  به مغزیرا  گرد ربعشیرهای  .6

 متصل کنید. به رفت و برگشت دیوار را های ارتجاعی فلزی لنگشلوله ها/ .7

 متصل کنید. گرد ربعبه شیرهای  های ارتجاعی فلزی را لنگشلوله ها/ .8

 گرمایش مرکزی استفاده کنید.-رمایشاز محلول محافظ در سیستم س .9

 هواگیری را به رفت و برگشت باالی رادیاتور متصل کنید.کور و درپوش درپوش  .10

 .پایین قرار گیرد بیاویزید نحوی که نشان تجاری روی شیشه در ها به پایه به آنپشت  های حلقهرا از  رادیاتور .11

 را باز کنید. گرد ربعهای شیر .12

 طور کامل هواگیری کنید. را به رادیاتور .13

 

 نگهداری

 

 پس از آب گیری اولیه، از تخلیه آب رادیاتور خودداری کنید. •

کوه در ارتفواع پوایین توری نسوبت بوه سوایر  یاز رادیواتوررادیاتور را با شروع  ،سرد فصل در شروعبار در سال  1حداقل  •

 .هواگیری کنید ؛نصب شده است هارادیاتور

  .استفاده کنید خورندهغیر یا آغشته به مواد شوینده از دستمال نخی مرطوب سطوح خروجی برای تنظیف •


