Monteringsanvisning

E

Vennligst les denne monteringsanvisningen nøye.
Symbolene brukt indikerer:

Advarsel
Dette symbolet angir et element som, dersom det ignoreres ved
håndtering av produktet, kan føre til skade på eiendom. Sikkerhets
instruksjoner må følges.

JRG CleanLine Kombi
JRG CleanLine Filter
1370.025/.032
1870.025/.032

Notat
Dette symbolet angir viktig informasjon om bruk av produktet.
Manglende overholdelse kan føre til feil på produktet.
Generell informasjon
JRG Clean Line kombi er en kompakt ventil for vanninstallasjoner som består
av et tilbakespylende fin filter og en reduksjonsventil.
JRG Clean Line Filter er et tilbakespylende fin filter for vanninstallasjoner.
Finfilteret brukes kun for filtrering av vann. Dette kan imidlertid ikke erstatte
en ønsket eller nødvendig vannbehandling (mykning, desinfeksjon, etc.)
		
		
		
		
		
		
		
		

Monteringsposisjon
Installer JRG Clean Kombi og
JRG Clean Filter i en horisontal
linje som lett kan nås (spyle dyse
peker nedover). Husk en 40 mm
klaring under avløpet for å ha nok
plass til  et evt filterbytte i fremtiden.
Beskytt JRG Clean Line Kombi og
JRG Clean Line Filter fra intens
UV-stråling.

		
		
		

Løsne mutteren for å rotere filterets underdel til ønsket posisjon. Stram
mutteren.
Ventilen / filteret må være tilstrekkelig beskyttet hvis det er installert i
aggressive miljøer og / eller i rom med ukontrollerbare miljømessige faktorer
(for eksempel løsemiddeldamp, intens UV-stråling, etc.). 		
Skulle du ha noen spørsmål, nøl ikke med å kontakte oss.
Applications
For å sikre riktig funksjon av JRG Clean Line Kombi 			
anbefaler vi følgende minimumsspesifikasjoner:
Max vanntrykk,
Justerbart
Temperatur
primær
sekundærtrykk
PN 1'600 kPa
200-600 kPa
Max 30°C
(16 bar)
(2-6 bar)*
* Ventiler med andre trykkspesifikasjoner på forespørsel.

Sikre et tilstrekkelig stort avløpsrør for tilbakespyling.
Se diagrammet for avlesning av spylemengde:
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Under følgende forhold kan JRG CleanLine Filter installeres 		
både før og etter reduksjonsventilen:
Temperatur

Max vanntrykk, primær

Maximum 30°C

PN 1'600 kPa (16 bar)

Betegnelse
– DN25, DN32 (ventil størrelse)
– JRG (produsent)
– Flow retningspil
Installasjonsveiledning
Påse at lokale lover, regler og bestemmelser blir fulgt når 		
JRG CleanLine Kombi og JRG Clean Line Filter blir montert.
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Innstallasjon
Bruk kun egnet verktøy ved installasjon av ventilen.
For å unngå skade på LED lyset under installasjon anbefales		
det at ventilen monteres med spylehjulet til siden.
Når montasjen så er fullført justeres spylehjulet til ønsket		
posisjon.

Igangsetting
Påse at tilførselsledningen er grundig spylt før man monterer 		
filteret.
Drift og vedlikehold
Huseier/ operatør av anlegget er ansvarlig for vedlikehold av 		
filteret. All drift og vedlikehold skal være i hendhold til filterets 		
vedlikeholdsinstruksjoner.
Endring av sekundærtrykk på JRG Cleanline Kombi.
Endring av fabrikkinnstillingen på sekundærtrykket skal kun 		
utføres av autorisert personell. Varens drift og 			
vedlikeholdsmanual må da følges.
Det SKAL IKKE utføres noen form for reparasjon på 			
JRG CleanLine Kombi og JRG CleanLine Filter.
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