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Allmän information
Watt Practic är en konvektor avseddför nedsänkning
i golv. Konvektornär i förekommande fall försedd
med fläkt avseddatt forcerakonvektorns
värmeavgivning. Fläktendrivs med el och regleras
enligt beställt alternativ.

Practic för torra miljöer användsvid storaglasytor
typ utställningshallar, entré etc.Genomatt Practic är
nedsänkta/ingjutna i golv tar de inga ytor i anspråk
och stör såledesinte omkringliggande innemiljöer.

Material
Ingjutningslåda: Galvaniseratstål tjocklek 1mm
Värmeelement: aluminium fläns försett kopparör

Fläktelement: Tangentialfläkt. Inkapslad,
drivspänning 0-10V

Anslutningar
Konvektornsvärmeelement anslutestill fastighetens
systemför värmevatten. Normalt levereras
konvektorn med anslutning RG½"invändig.

Tillbehör
Ett flertal alternativ finns för reglering avkonvektorn.
Delsvad avserfläktstyrning, dels vad avserreglering
avflödet till värmeelementet.

I varje sändning finns specifikainstruktioner för den
unika konvektorn somärbeställd.

Teknisk specifikation
Avseddaför cirkulerande värmevatten
Maximaldrifttemperatur: 110 °C
Maximalt drifttryck: 10bar
Maxprovtryckning: 13bar
Elektrisk skyddsklass: IP20
Spänning: 24vDC,torra miljöer
Normalt driftsfall: +2 till +40°Cvid relativ

fuktighet från 20 till 70%

Omrisk för frost föreligger bör värmemediet
frostskyddas.

Konvektorns funktion
Överkonvektorns värmeelement strömmar det
varmavattnet. Detta ger upphov till ett termiskt
luftflöde. Genomvärmeelementetsunika
konstruktion avgerkonvektorn avservärdvärme
genom konvektion. Dennavärmeavgivning är
betingad avtilloppstemperatur,

rummets omgivande temperatur samt antalet
värme- element.

Värmeavgivningen forcerasgenom att förse
konvektornmed fläkt.

Practic nyttjar varvtalsreglerandefläktar varför
optimal och komfortabel innemiljö uppnåsvid olika
driftsfall.

Driftsättning
Vidpåfyllning skeravluftning påmonterad luftskruv.
Näranbart vatten strömmar ut stängsluftskruven.
Luftningsprocedurenbör upprepasefter ett dygn.
Under avluftning måstevärmesystemet fyllas på.Se
pannfabrikantens anvisning.

Fläktarprovkörs i förhållande till valt alternativ.

Följande ingår i standardleverans
Galvaniseradingjutningslåda med förberedelser för
dragning avelkablar samt rördragning.
Värmelementi form avkopparnätomspunnet
mediarör förseddamed anslutningar.
Fläktarmonterade i ingjutningslåda.
Fästdetaljerför infästning vid montering.
Regleringavfläktar beroende påbeställning.
Skyddadtransformator-/elanslutning
Galler
El-schemaför inkoppling.

Rengöring
Föratt uppnå full effekt måstekonvektionselementet
varafria från smuts.Bästrengöres ingjutningslådan
och elementet med dammsugare.Konvektorns
golvgaller våttorkas. Plastdetaljer torkasmed lätt
fuktad trasa.

Övrigt
Förytterligare information - kontaktaDin
rörinstallatör

Watt Heating AB E-mail:info@wattheating.se Hemsida:www.wattheating.se
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