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fali szerelvényének beépítéséhez

OPTIMUS
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fali szerelvény beépítése

1. ábra

240-470 mm

1. Szerelt teljes készüléktartó 7. Húzócsavar
2. Teljes fali átvezető 9. Rögzítőfül
3. Műanyag tipli 8. Anya M5
4. Facsavar 10. Szélvédő
5. Kapupánt csavar 11. Sasszeg 5 x 32
6. Rögzítőelem 12. Belső égéstermék kivezető cső
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fali szerelvény beépítése

Fali szerelvény beépítése

A berendezés felszerelését, szerelését és beállítását speciális szervezetek 
végezhetik, a gázszolgáltató által jóváhagyott kivitelezési tervnek megfelelően, az 
érvényes szabványok és normatív dokumentumok figyelembe vételével.

A berendezés a helyiség 200 - 600 mm vastag külső falára kerül felszerelésre a 
következő távolságok figyelembevételével: 

- a berendezés oldalfalai, és a helység fala közötti távolság, legalább 200 mm 
kell legyen 
- a padló és a berendezés alsó része közötti távolság, legalább 100 mm kell 
legyen 
- a fából vagy más gyúlékony anyagból készítet ablakpárkány és a berendezés felső 
széle közötti távolság legalább 100 mm kell legyen.

Az égéstermék elvezető és levegő bevezető csövek méretei a falra szerelt 
berendezéseknél 600 mm-nél nem vastagabb falra tervezettek. 

Az égéstermék elvezető és levegő bevezető csövek homlokfelületei között egy 61 mm-
es távolságnak kell lennie (lásd 1. ábra). Azaz szükség szerint az égéstermék elvezető 
csövet le kell rövidíteni. 

Megengedett a berendezés felszerelése 400 - 600 mm-nél kisebb vastagságú falra. 
Ekkor a gyártó nem garantálja a kézikönyvben adott fűtését a melegítendő helyiség 
térfogatának, a falon keresztüli jelentős hő veszteségek miatt. 

A berendezés felszerelését a következő sorrendben javasoljuk elvégezni: 

- a berendezés kicsomagolása;
- a berendezés burkolatának levétele;
- a berendezés falhoz állítása a felszerelés helyén, betartva a 7.2, pontban írt méreteket, 

be kell jelölni a berendezés falhoz erősítéséhez szükséges lyukak és a levegő 
beadagolás csöve alatti lyuk helyét (lásd 1. ábra).

- 160mm átmérőjű hengeres nyílást kell vágni a falba kifelé enyhe lejtéssel (Ügyeljen az 
épület statikai szilárdságának megmaradására!)

- A berendezés csapadékvíz elleni védelmének érdekében a külső védőrács keret alsó 
éle és a járda vagy földszint közötti távolság minimum 30 cm legyen.

- A készüléktartó háromszög helyén a vakolatot le kell verni
- A készüléktartót a nyílásba helyezzük és a falig betoljuk, majd az alsó éléhez illesztett 

vízmértékkel vízszintezzük és a rögzítő furatok helyét bejelöljük a falon.
- Kihúzzuk a készüléktartót a nyílásból és a jelölés szerint elkészítjük a falba a rögzítő 

csavarok furatait 
- Behelyezzük a készüléktartóba a három darab készülékrögzítő csavart menettel a 

konvektor felé és rögzítjük a három darab rögzítő elemmel
- Az így összeszerelt készüléktartót visszahelyezzük a nyílásba és a falba már kifúrt 

lyukak segítségével a falhoz rögzítjük azt.
- A készüléktartó falban lévő csöve és a fal közötti rést légmentesen tömítjük vakoló 

habarccsal . Figyelem a tömítés elvégzéséhez gipszet használni szigorúan tilos!
- A készüléktartó külső felét kívülről a nyílásba helyezzük ütközésig betoljuk, 

vízszintezzük majd a két szerelvényt a mellékelt rögzítő csavarral összehúzatjuk
- A védőrácsot a külső oldalra felszereljük és a mellékelt két darab sasszeggel a 

keretben rögzítjük.
- A berendezés égéstermék kivezető csonkjára felhelyezzük a belső égéstermék 

kivezető csövet
- A falba rögzített készüléktartó hornyába csavarodás mentesen behelyezzük a 

mellékelt tömítőgyűrűt és a készülék felszerelésekor ellenőrizzük, hogy a helyén 
maradt-e.
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- A berendezést a tartócsavarokra helyezzük és a három darab alátét és csavaranya 
felhasználásával a készüléktartóhoz rögzítjük gondosan ügyelve a fent említett tömítés 
helyén maradására és megfelelő tömítésére.

- A csavarok meghúzása előtt ellenőrizzük a berendezés tetejének vízszintezését és 
szükség szerint állítsuk vízszintbe, ügyeljünk a berendezés elejének függőleges 
beállítására is.

fali szerelvény beépítése

Service center:
H-2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 12.

+36 1 278 08 69, +36 24 406 103
www.atontt.hu  e-mail: helpdesk@atontt.hu

1. Teljes szerelt készüléktartó 1 db

2. Teljes külső fali átvezető 1 db

3. Belső égéstermék elvezető cső 1 db

4. Külső védőrács 1 db

5. Hőszigetelő tömítőzsinór 1 db

6. Kapupánt csavar M10x40 3 db

7. Anya M10-6H.5019 3 db

8. Alátét 10.0119 3 db

9. Összehúzó pálca 2 db

10. Összehúzó pálca rögzítő fül 2 db

11. Anya M5 2 db

12. Sasszeg 5x32 2 db

13. Műanyag tipli 3 db

14. Facsavar 6x70 3 db

FALITARTOZÉK ALKATRÉSZLISTA

Megnevezés MegnevezésDarab Darab
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