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Componentele THERMODUL

Componentele THERMODUL
Imagine

art.

descriere

SL

Element de amenajareăinterioar ădinăaluminiuăcuă
radiatorăfrontalăşiăşurubăsuperiorăpeăcapacă
disponibilăpeăalbăstandardăRală9010,ăvopseaăoxidat ă
natural ăşiăbronzăînchis,ă2ătijeădeăsuportădină
aluminiuăprev zuteăcuăşurubăşiădibluăpentruăfixareă
şiăprofilădinăplastică(în bare de 2.5 m)

NE/A

Miezădeăînc lzireăTHERMODULăcompusădină
aluminiu,ăcareăcon ineărezistorăarmatădeă400ăWă–
2000 rpm cu faston pentru cablu (230 V – 50 Hz)

NE/B

Miezădeăînc lzireăTHERMODULăcompusădină
aluminiu,ăcareăcon ineărezistorăarmatădeă300ăWă–
1500 rpm cu faston pentru cablu (230 V – 50 Hz)

NE/C

Miezădeăînc lzireăTHERMODULăcompusădină
aluminiu,ăcareăcon ineărezistorăarmatădeă200ăWă–
1000 rpm cu faston pentru cablu (230 V – 50 Hz)

NE/D

Miezădeăînc lzireăTHERMODULăcompusădină
aluminiu, care con ineărezistorăarmatădeă140ăWă–
500 rpm cu faston pentru cablu (230 V – 50 Hz)

OA

Col ăexternădinăPVC

OI

Col ăinternădinăPVC

OS

Cap din PVC

CU

Canal din aluminiu pentru trecerea a maximum 3
cabluri de 2,5 mm2
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Preg tireaăînainteădeăinstalare
UNELTE NECESARE
-

FER STR UăDEăBETONă(pentruăt iereaăprofilelorădinăaluminiu)
ŞURUBELNI EăDREPTEăŞIăÎNăCRUCE
CLEŞTE
LINIEăDEăCRET
ŞURUBELNI E
CHEIEăPENTRUă EVI
BORMAŞIN
RULET
CABLU ELECTRIC
EAV ăDEăETANŞAREăTERMIC
FIR PENTRU TEMPERATURI ÎNALTE (de tip silicon)

PREG TIREA

Sistemulă Thermodulă pentruă plint ă trebuieă instalată laă sfârşitulă lucr riloră deă
interior.
Proteja iăpardosealaăînainteădeăinstalare,ăpentruăaăevitaăpagubele.
Materialeleăinflamabileătrebuieă inuteăîntotdeaunaălaădistan ădeăplint .
Produsulă esteă certificată CEă şiă esteă înă conformitateă cuă urm toareleă norme:ă
60335-1:2008, 60335-2:2006, 6100-3-2:2007, 55014:2008
Instalareaă trebuieă s ă fieă efectuat ă deă personală calificată şiă trebuieă s ă fieă înă
conformitate cuăregulileăşiăregulamenteleădină araărespectiv .
Când sunt instalate într-oăbaie,ăcomutatoareleăşiăcontroaleleătrebuieăs ăfieăînă
afaraărazeiădeăac iuneăaăduşuluiăşi/sauăaăc zii.
Verifica iă dac ă tensiuneaă dină panoulă deă siguran eă esteă suficient ă pentruă
sarcinaăelectric ăaăsistemuluiăşiădac ăseăîncadreaz ăînăvalorileădeărezistan ă
conformăspecifica iilorădeămaiăsus.
Sistemulă trebuieă s ă fieă conectată laă oă împ mântareă eficient ă şi,ă conformă
regulilorădeăinstalare,ătrebuieăs ăfieăprev zutăcuăunăcomutatorădeăsiguran ă
careăs ăasigureădeconectareaădeălaăre eauaăelectric ă(deconectareăcomplet ă
în caz de supratensiune)
Ambalajeleă(dinăpolistiren,ănailon,ă...)ănuătrebuieăl sateălaăîndemânaăcopiilor.
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Fazele de instalare

Instalarea sistemului Thermodul are loc în 5 faze
F1-FIXAREAăBRA ELORă– pag. 5-6
F2-AMPLASAREAăPROFILELORăŞIăAăCOMPONENTELOR
DIN PVC (OS, OI, OA) – pag. 7
F3- INSTALAREAăMIEZULUIăDEăÎNC LZIREă– pag. 8
F4- CONEXIUNI ELECTRICE – pag. 9
F5- INSTALAREAăUNIT

IIăPENTRUăPLINT ă– pag. 10
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Fixareaăbra elor

F1

Amplasa iăunăcol ă(OI)ăsauăoăborn ă(OS)ălaăcap tulăperetelui.
Laăaprox.ă10ăcmădeăacesta/aceasta,ăapleca iăbra ulăspreăpereteă(art.ăOT)ăşiămarca iă
punctulăg uriiăsuperioare.
Face iăacelaşiălucruăpeăparteaăcealalt .

Efectua iă g uriă cuă ună burghiuă deă 6ă mm,ă introduce iă diblulă dină PVCă şiă roti iă par ială
unăşurubădeă4ăxă4,5ă(furnizat).
Marca iăliniaădintreăceleă2ăşuruburi,ăasigurându-v ăc ăsuntălaăaceeaşiăîn l ime.
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Fixareaăbra elor

F1

PENTRUăPERE IăCUăOăLUNGIMEăMAIăMIC ăDE 2,5 m

Fixa iăbra eleălaăunăintervalădeă50-60 cm de-a lungul liniei colorate de pe perete.

PERE IăCUăOăLUNGIMEăMAIăMAREăDEă2,5ăm

Vedere de sus

Marca iă punctulă pentruă bra ă pentruă aă se potrivi cu punctul în care se întâlnesc 2
profileăşiăplinta.
Pentruăaăgarantaăc ăplintaăpoateăfiărapid
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AmplasareaăprofilelorăşiăaăcomponentelorădinăPVC

F2

PENTRU A EVITA RISIPA DE MATERIAL,
MAI ÎNTÂI AMPLASAŢI TOATE PROFILELE
DE 2,5 m, APOI COMPLETAŢI PEREŢII CU
PROFILELE TĂIATE DUPĂ MĂSURĂ

Pentru a evita risipa de material, mai Strânge iăbineăbra eleăpentruăaăfixaăprofilulă
întâiă amplasa iă toateă profileleă superior pe perete.
complete.
Completa iă pere iiă ad ugândă profileleă
r maseăt iateăpeăm sur .
Pentru rezultateă optime,ă asigura i-v ă
c ăprofileleăsuntăt iateăcuăprecizie.

Înclina iăcap tulă(art.ăOS)ăînspreăuş ăşiăfixa i-lăcuăşurubăşiădiblu
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Instalareaămiezuluiădeăînc lzire

Introduce iă miezulă deă înc lzireă cuă ună
profilă dină aluminiuă careă s ă cuprind ă ună
rezistoră armată peă bra eă (art.ă OE),ă
f cându-leă s ă glisezeă înă loculă specifică
indicat în desen.
Introduce iă înă celeă 2ă bra eă rezistoriiă
arma iădeă50ă– 100 cm.
Treiă bra eă peă rezistorii cu lungime de
150ă cmă şiă 4ă bra eă peă rezistoriiă cuă
lungime de 200 cm.
Re ine iă faptulă c ă pentruă rezistoriiă
instala iă înă cap tulă peretelui,ă ave iă
nevoieă deă ună bra ă maiă pu in,ă deoareceă
unulăesteădejaăfixatăpeăpan .

F3

Sprijini iă deă pereteă rezistoriiă cuă bra ele,ă
respectândă distan aă Lă dină cap tulă
profiluluiăpân ăundeăîncepăbra ele:
art. NE/A (200 cm) L = 15 cm
art. NE/B (150 cm) L = 15 cm
art. NE/C (100 cm) L = 2 cm
art. NE/D (50 cm) L = 15 cm
Peă rezistorulă NE/A,ă aşeza iă celelalteă 2ă
bra eă laă aproximativă 60ă cm unul de
cel lalt.ă Peă NE/B,ă celă de-ală treileaă bra ă
trebuie montat în mijlocul acestuia.
Rezistoriiă instala iă înă cap tulă pere iloră
trebuieăs ăfieăglisa iăpeăbra ulădejaăfixat.
Marca iăpereteleăcuăajutorulăorificiului

Efectua iă g uriă deă 6ă mmă şiă fixa i toate L sa iă spa iulă necesară pentruă aă finalizaă
bra eleăcuădibluăşiăşurub
conexiuneaă electric ă dintreă ceiă doiă
rezistori,ă
lua iă
înă
considerareă
aproximativ 10 cm.
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Conexiunile electrice

F4

eav ăetanşat ătermic

cablu
Insera iă eavaăetanşat ătermicăînăcablulăpentruătemperaturi înalte (de tip din silicon).
Continua iăcuăconexiunileăelectriceăparalele,ăutiliza iăfastonulădinădotare.
Odat ă ceă toateă conexiunileă electriceă suntă finalizate,ă asigura i-v ă c ă termorezistorulă
esteăamplasatădeasupraăconexiuniiăşiăapoiăînc lzi i-l.
NOT ăIMPORTANT
Odat ă ceă toateă conexiunileă auă fostă finalizate,ă asigura i-v ă c ă niciunulă dintreă
cabluriănuăvineăînăcontactăcuărezistoriiădeăînc lzire.
Exemplu de conectare a doi rezistori

Canal, Art. CU
Pentruă trecereaă cablului,ă utiliza iă art. CU al Thermodul, canalul din aluminiu pentru
trecereaă aă celă pu ină 3ă cabluriă deă 2,5ă mm2ă pentruă aă aplicaă oă uşoar ă presiuneă peă
picioruşeleăbra uluiăcuăparteaăstriat ăpeăpereteă(caăalternativ ,ăpute iăutilizaăunăcanală
dinăPVC,ădimensiuneaămaxim ăesteădeă12ămmăîn l imeăşiă7ămmăl ime).
IMPORTANT
1) asigura iă oă conexiuneă cuă termostatul,ă pentruă aă reglaă temperaturaă dină
Thermodul
2) pentruăaăîndepliniăCEIă64.8,ălua iăînăconsiderare:ă
a. oăsec iuneăcorect ăaăcablurilorăînăraportăcuăputereaăsolicitat
pr
b. proteja iăcuăaten ieăfireleăîmpotrivaăsupratensiunii
c. evita iăcontacteleăelectriceăindirecte
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Instalareaăunit iiăpentruăplint

F5

Înainte de a instala unitatea pentru Dac ă exist ă miciă diferen e,ă îndoi iă uşoră
plint ,ăasigura i-v ăc ătoateăbra eleăsuntă înăsusăsauăînăjosăclemeleăbra uluiăpentruă
laăaceeaşiăîn l ime.
aăfixaăunitateaăpentruăplint .

IMPORTANT!
ASIGURA I-V ăC ă
UNIT ILEăPENTRUă
PLINT ăSEăÎMBIN ă
CHIARăPEăBRA .

Pentruă pere iiă maiă lungiă deă 2,5ă m,ă
monta iă oă unitateă pentruă plint ă deă
lungimeăcomplet ăpeăclemaăsuperioar ăaă
bra uluiăşiăaplicândăoăuşoar ăpresiuneădeă
sus în jos.
Efectua iă
m sur toriă
exacteă
aleă
unit iloră lips ă pentruă plint ,ă t ia i-leă şiă
fixa i-le conform descrierii de mai sus.

Înă loculă înă careă seă întâlnescă unit ileă
pentruă plint ,ă efectua iă oă gaur ă cuă ună
burghiuă deă 4ă mmă peă ambeleă unit i,ă înă
parteaăinferioar ăaăunit ii.
Introduce iă 2ă şuruburiă (furnizate)ă şiă
strânge i-le (pentru a evita deplasarea
unit iloră pentruă plint ă înă timpulă
expansiunii termice).
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