CZ Návod k použití otopných těles KORADO – viz. příslušný vložený list u každého výrobku
Otopná tělesa lze použít k vytápění obytných budov, kanceláří a provozů s normální relativní vlhkostí,
ve kterých nedochází ke stálému nebo občasnému navlhnutí povrchu tělesa. Je zakázáno je používat
v místnostech s vysokou relativní vlhkostí, v prostorách nedostatečně větraných a prostorách s
vysokým stupněm korozivní agresivity podle DIN 55 900 jako jsou bazény, myčky aut, veřejná WC,
atd. Rovněž je zakázáno je umísťovat ve stavbách, které nebudou hned první rok po jejich realizaci či
modernizaci vytápěny. Tělesa musí být instalována v uzavřené teplovodní otopné soustavě
zhotovené z černých ocelových, měděných či plastových trubek s antidifuzní bariérou. Soustava musí
být zabezpečena expanzním a pojistným zařízením. Před zprovozněním těles je nutné překontrolovat
dotažení zaslepovacích zátek a ventilů správným utahovacím momentem. Je nutné dodržet tyto
hlavní znaky kvality vody: rozsah pH 8,5-9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník), celková tvrdost
vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l , solnost v rozmezí 300-500 μS/cm a obsah kyslíku max. 0,1
mg/l. Otopná soustava musí být nepřetržitě naplněna vodou. V případě poruchy je nutné zkrátit dobu
opravy na nezbytně nutnou a po dokončení okamžitě otopnou soustavu znovu naplnit a odvzdušnit.
Tělesa je nutné pravidelně odvzdušňovat, pozor na opaření vystřikující horkou vodou. Otopná tělesa
musí být skladována v suchých uzavřených skladech, jejich skladování na otevřených a nekrytých
prostranstvích je nepřípustné. Pro jejich přepravu lze použít pouze dopravní prostředky se zakrytou
přepravní plochou. Povrch otopných těles může být čištěn pouze běžnými vodou ředitelnými
čisticími prostředky, ne silně alkalickými nebo kyselými, bez obsahu abrazivních příměsí a
organických rozpouštědel. Za nedodržení těchto pokynů KORADO nepřebírá žádnou zodpovědnost.
Deklarovaná záruka se vztahuje na těsnost a udávané tepelné výkony. Výrobce neručí za deformace a
poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se nevztahuje na
mechanická a jiná poškození vzniklá neodborně provedenou montáží otopných těles a dále na
nesprávně utažené zaslepovací zátky a ventily. Na otopné těleso se nesmí sedat, stoupat a pokládat
těžké předměty. Dodané hmoždinky a šrouby jsou určeny k montáži do betonové konstrukce, zdiva z
pórobetonu a plných nebo děrovaných cihel. Pokud bude konzola montována do stěny z jiného
materiálu, použijte kotvící prvky určené pro daný typ materiálu. Montáž tělesa smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
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určen pro čištění všech otopných těles KORADO
jednoduché a rychlé čištění
není nutná demontáž horní mřížky
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DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTOVÁNÍ OTOPNÉHO TĚLESA

