Prijzen bruto excl. BTW

DRL E-COMFORT MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
De installatie en montage dient aan plaatselijk geldende (wettelijke) eisen te voldoen.
De radiator dient door een vakkundig en erkend installateur te worden gemonteerd;
door onvakkundige installatie kan de garantie komen te vervallen.
De elektrische installatie dient te zijn uitgevoerd conform de Nen1010.
Controleer voor montage de radiator op beschadiging, indien een beschadiging wordt geconstateerd dient de radiator niet te worden
geïnstalleerd en meldt dit direct aan uw leverancier. Indien een beschadigde radiator wordt gemonteerd vervalt de garantie.
Bescherm de radiator voor, tijdens en na de montage tegen beschadigingen.
Gebruik voor de montage van de aftapper, ontluchter, blindstoppen en appendages een momentsleutel (maximale kracht 25 Nm) zodat de lak
van de radiator tijdens de montage niet beschadigd.
Gebruik voor de montage van appendages alleen bij stalen radiatoren bij voorkeur hennep tenzij anders aangegeven, zorg ervoor dat de lak
tijdens de montage niet beschadigd.
Om te voorkomen dat de radiator continue nat wordt door opspattend of stromend water, dient de radiator niet gemonteerd te worden in zone
1; indien de radiator wel in zone 1 wordt gemonteerd vervalt ingeval van roestvorming de garantie.
De installateur dient zelf te beoordelen of de wand geschikt is voor de montage van de radiator. Tevens dient men te controleren of eventueel
meegeleverde schroeven en pluggen toegepast kunnen worden in desbetreffende wand. Indien dit niet mogelijk is dient hij zelf te zorgen voor
het juiste materiaal.
Voorkom dat de radiator volledig en/of extreem nat wordt, door bijvoorbeeld stromend water, spatwater of doorweekt textiel.
Handdoek radiatoren zijn gemaakt om handdoeken te verwarmen en slechts beperkt om te drogen.
Tussen de radiator en het douchegedeelte moet altijd een afdoende afscherming tegen spatwater zijn aangebracht.
De benaming Badkamer radator impliceerd niet dat deze kan worden blootgesteld aan een langdurig vochtige omgeving.

ONDERHOUD en VEILIGHEID
De radiator kan heet worden, bescherm uzelf en anderen tegen verbranding
Radiator uitsluitend schoonmaken met niet-agressieve en niet-schurende schoonmaakmiddelen, bij voorkeur alleen schoonmaken met een
licht vochtige doek.
Zet geen voorwerpen met brandbare (vloei)stoffen op de radiator. Brandgevaar!

