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A szerelés egészen egyszerű, és 
nagyobb műszaki igénybevétel nélkül 
kivitelezhető.  Hagyni kell a fűtőtestet 
lehűlni (égési sérülésveszély). 
Vizsgálja meg, hogy a fűtőtestek a 
visszatérő ágban (alsó csövön a 
fűtőtesten) rendelkeznek-e 
torlószeleppel. A fűtőtestek szelepeit 
le kell zárni (be- és kifolyót!). Ha van 
ilyen szelep a visszatérő ágban, egy 
csavarkulccsal vagy kézzel a szelep 
borítókupakját csavarja le, és egy 
imbuszkulccsal a belül lévő szelepet 
zárja le.   

A műszaki változtatások jogát 
mindenkor fenntartjuk.   

Teljesen automatikus 
radiátorlégtelenítő  

Használati útmutató  

Az előző légtelenítő szelepet lassan 
nyissa ki, és a kilépő vizet egy 
edénnyel fogja fel, amíg már nem folyik 
ki víz a nyílásból. Most csavarja ki a 
mechanikus légtelenítőt (figyelem! 
esetleg víz  folyhat ki!) és csavarja be 
az automatikus fűtőtest légtelenítőt egy 
csőfogóval. Figyelem - nem szabad 
túlhúzni! Nem kell kenderrel vagy 
teflonnal tömíteni, mivel a ½ collos 
szelep öntömítő. A légtelenítő 
felszerelése után nyissa ki a belépő- és 
visszatérő ágat. A fűtőtest 
légtelenítővel a fűtőtest, a recézett 
csavar 1-2 fordulatnyi kicsavarásával 
"gyorsan" is (pl.  az első üzembe 
helyezés után) légteleníthető.   

A víz első kilépése után a recés 
csavart ismét jól meg kell húzni. Ezután 
a fűtőtest légtelenítő teljesen 
automatikusan légtelenít. Kérjük, 
gondoljon arra, hogy a légtelenítésnél 
víz léphet ki.  Állítson a kézi 
légtelenítéshez egy megfelelő edényt a 
fűtőtest alá, és forgassa a fehér állító 
gyűrűt a légtelenítőn a kimenő 
nyílásával az edény irányába.  A recés 
csavar cseréjénél előfordulhat egy 
rövid idejű vízkifolyás.  

Előzőleg a fűtőtest szelepeit zárja le 
(nyomásmentesítse).  Az üzemi 
hőmérséklet max.100°C (égési 
sérülésveszély), az üzemi nyomás a 
fűtőtesten min.  0,1 bar, üzemi nyomás 
a fűtőtesten max. 8,5 bar. Közeg: víz, 
vegyszerek hozzáadása nélkül.  A nem 
szakszerűen beépített légtelenítő 
szelepekre, valamint a recés csavar 
betét nélkül működtetett szelepekre 
nem vállalunk jótállást.  Kérjük, soha 
ne működtesse légtelenítő betét nélkül.  
A betét cserénél a fűtőtest működését 
állítsa le (ne legyen nyomás alatt).  
(Figyelem - a víz esetlegesen  
kiléphet!)  

  


