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RAVIGO

Vejledning til montering af Ravigo 
elpatron i radiator

El-patronen må kun monteres og tilsluttes af 
autoriseret personale.

El-tilslutning
1.   El-patron monteres i bunden af radiatoren, i 

højre eller venstre side. Det er vigtigt, at der 
benyttes pak-tape eller pak-garn til monterin-
gen af elpatronen, for at sikre, at kabel-udgan-
gen peger vinkelret på væggen.

2.   Krom blindprop monteres i bunden af radiato-
ren, i modsatte side af el-patronen.

3.   Radiatoren fyldes til underkanten af det øver-
ste tværgående rør.  Der kan bruges 90% vand 
og 10% kølervæske eller speciel olie.

4.   Påfyldningen skal foregå meget langsomt, for 
at undgå luft i radiatoren.

5.   Efter montage og påfyldning af radiatoren, 
tilsluttes der strøm.

6.   Efter ca. 2 timers drift af radiatoren, kontrol-
leres væskehøjden i  radiatoren. Væskehøjden 
skal være 2 cm fra toppen af radiatoren ved 
max. temperatur i radiatoren.

7.   Herefter monteres øverste slutprop samt  
udluftningsventil.

BEMÆRK!  EL-PATRONEN MÅ ALDRIG MONTERES I TOPPEN 
AF RADIATOREN.
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Vejledning til montering af Ravigo 
elpatron i radiator

El-patronen må kun monteres og tilsluttes af 
autoriseret personale.

Kombi-drift
1.   Montér kombiventilen i bunden af radiatoren, i 

højre og  venstre side.
2.   El-patronen monteres i bunden kombiventilen, 

dette kan enten være i højre eller venstre side. 
Det er vigtigt, at der benyttes pak-tape eller 
pak-garn til monteringen af elpatronen, for at 
sikre, at kabel-udgangen peger vinkelret på 
væggen.

3.   Efter montage og påfyldning af radiatoren, 
tilsluttes  
der strøm. 

4.   Kabelskjuler-røret kan efter behov afpasses i 
længden med metalsav.

BEMÆRK!  
EL-PATRONEN MÅ ALDRIG 

MONTERES  
I TOPPEN AF RADIATOREN.
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Forhandler:

Ret til ændringer forbeholdes.

Oplev Strømberg & Fischers kom-

plette kollektion af baderumsproduk-

ter til alle formål. Ring og få tilsendt 

vores store hovedkatalog, eller besøg 

os på strombergbad.com

Opplev Strømberg & Fischers kom-

plette samling av baderomsprodukter 

til alle formål. Ring og motta kata-

logen vår, eller besøk oss på strom-

bergbad.com

Experience Strømberg & Fischers’ 

complete collection of bathroom pro-

ducts. Call to receive our catalogue 

or visit strombergbad.com
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VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV

TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525

E-MAIL: SALES@STROMBERGBAD.COM
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60 cm

El-patronen:

Er produceret i henhold til gældende lavspændingsdirektiv EN-60335, samt EMC direktivet.

Iøvrigt henvises til:

Generel Overensstemmelseserklæring Gruppe 41 fra producenten.

Data:

• 200/400/600 W, 230 V AC

• 0,9 meter kabel uden stikprop

• Max. 2,70 W/cm2

• IP klasse 44

TEKNISKE DATA

Installation:

Håndklæderadiatoren monteres på en lodret 

væg med vedlagte skruer.

Minimumafstanden ”A” på fig. 6 og fig. 7 er 

60 cm. 

Tilslutning med strømkontakt skal sidde for-

neden på håndklæderadiatoren. 

Håndklæderadiatorens 3-lederkabel 

tilsluttes i  henhold til følgende:

Brun leder = fase

Blå leder = nul

Grøn/gul leder = jord

Fig. 7

M o n t e r i n g  o g  t i l k o b l i n g
Fig. 6


