
Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga 
wykonywania trudnych czynności monta-
żowych. Pozostawić grzejnik do ochłodze-
nia (niebezpieczeństwo poparzenia). Na 
początku należy sprawdzić, czy Państwa 
grzejnik wyposażony jest w zawór odcina-
jący, zamontowany w elemencie powrot-
nym (dolna rurka przy grzejniku). Zawory 
grzejników należy zamknąć (w elemencie 
doprowadzającym i powrotnym). Jeżeli w 
elemencie powrotnym występuje, należy za 
pomocą klucza do śrub lub ręcznie odkręcić 
zaślepkę zaworu i kluczem imbusowym 
dokręcić położony wewnątrz zawór . Teraz 
otwierać powoli wcześniejszy zawór odpo-
wietrzający, a wypływającą wodę zbierać do 
zbiornika do momentu, gdy woda przesta-
nie wypływać. Wykręcić teraz mechaniczny 
element odpowietrzający (uwaga – ewen-
tualnie może wypływać woda!) i za pomocą 
cegów do rur wkręcić automatyczny zawór 
odpowietrzający. Uwaga – nie dokręcać 
zbyt mocno. Nie ma konieczności uszczel-
niania konopiami lub teflonem, ponieważ 
jest to zawór samouszczelniający. Po 
wykonaniu montażu zaworu odpowietrza-
jącego otworzyć element doprowadzający i 
powrotny. Zawór odpowietrzający grzejnik 
można także „szybko” odpowietrzyć poprzez 
wykręcenie śruby radełkowej o 1-2 obrotów 
(np. po pierwszym uruchomie-niu). Przy 
pierwszym wypłynięciu wody dokręcić po-
nownie śrubę radełkową. Następnie zawór 
odpowietrzający działa automatycznie. 
Prosimy mieć na względzie, że przy odpo-
wietrzaniu może wydostawać się woda. 
Przed ręcznym odpowietrzaniem podstawić 

pod grzejnik odpowiedni zbiornik i obrócić 
biały pierścień regulacyjny przy zaworze 
odpowietrzającym w taki sposób, aby otwór 
odpływowy był skierowany do zbiornika. 
Przy wymianie śruby radełkowej może 
dojść do krótkotrwałego wypływania wody. 
Należy wcześniej zamknąć zawory grzejnika 
(zmniejszyć ciśnienie). Temperatura eks-
ploatacji maks. 100°C (niebezpieczeństwo 
poparzenia), ciśnienie robocze na grzejniku 
min. 0,1 bar, ciśnienie robocze na grzejniku 
maks. 8,5 bar. Medium: woda bez dodatków 
chemicznych. W przypadku niefachowo za-
montowanych zaworów odpowietrzających 
oraz w razie eksploatowania zaworu bez 
wkładu dla śruby radełkowej nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności. Nie wolno eks-
ploatować bez wkładu do odpowietrzania. 
W przypadku wymiany wkładu zamknąć 
dopływ grzejnika (zmniejszyć ciśnienie). 
(uwaga – ewentualnie może wypływać 
woda!)  W każdym momencie zastrzega się 
prawo wprowadzenia zmian technicznych.
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