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KIT DE VÁLVULAS PARA INSTALAÇÕES DE 2 TUBOS
VALVE KIT FOR 2-PIPE SYSTEMS
PT

GB

Esta instrução é parte integrante do manual do aparelho no qual o kit é instalado.
Neste manual, deve-se consultar as ADVERTÊNCIAS
GERAIS e as REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

T hese instr uctions are an inte gral par t of the
instruction booklet of the appliance on which the
KIT has been installed. Consult this booklet for the
GENERAL PRECAUTIONS and the FUNDAMENTAL
SAFETY RULES.

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION
O Kit de eletroválvulas para instalações de dois tubos Cód.
20035945, permite desviar o fluxo de água da bateria principal para o ventiloconvector de cassete RK.
Código
20035945

The solenoid valve kit for 2-pipe systems, Cod. 20035945, enables the main battery water flow to be diverted to the RK cassette
fan coil.

Descrição
Kit de válvulas de 2 tubos

Code

Description

20035945

2-pipe valve kit

CONTEÚDO DA EMBALAGEM / CONTENTS OF THE KIT

Descrição

Qtd.

Description

Qty.

A

Válvula 3/4” gás

1

A

3/4” gas valve

1

B

Invólucro

1

B

Shell

1

C

Abraçadeiras

3

C

Clamps

3

D

Passacabos

1

D

Cable clamp

1

E

Juntas

2

E

Gaskets

2

1
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INSTALAÇÃO / INSTALLATION
A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado
Para instalar:
- Coloque os clipes de fixação e o passacabos no ventiloconvector, tal como indicado na figura 2.
Instale o corpo da válvula, tal como indicado na figura 3 e fixe-o
às ligações hidráulicas previstas no ventiloconvector.
As uniões devem ser apertadas ao binário recomendado.

The installation
personnel

must

be

performed

by

qualified

To install:
- Position the fastening clips and the cable clamp on the fan
coil as indicated in figure 2.
Assemble the valve body as indicated in figure 3 and fasten it to
the hydraulic connections envisaged on the fan coil.
The unions must be tightened using torque.

Preste especial atenção à posição da válvula indicada pela
seta presente no corpo da válvula, respeitando-a.

Take particular attention to comply with the position of the
valve, indicated by the arrow stamped on the valve body.

Certifique-se de que durante esta operação também estão
presentes as juntas de estanquidade.

Ensure that the seal gaskets are present during this operation.

-

Ligue o cabo elétrico da cabeça eletrotérmica ao quadro elétrico, de acordo com as indicações do manual de instalação
do ventiloconvector;

-

Connect the electrothermal head electric cable to the electric
panel following that indicated in the fan coil installation manual;

-

Fixe o cabo ao prensa-cabos instalado no ventiloconvector;

-

Fasten the cable to the cable clamp on the fan coil;

-

Concluída a verificação hidráulica da instalação, isole o corpo
da válvula com o material isolante fornecido.

-

At the end of the system hydraulic test, insulate the valve body
using the insulating material provided.
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Detalhe A
Detail A

Ver detalhe A
See detail A
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Indicações para a correta eliminação do produto Indications for the correct disposal of the product
nos termos da Diretiva Europeia 2002/96/EC
in compliance with European Directive 2002/96/EC
No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com
os resíduos urbanos. Pode ser enviado para os centros de recolha seletiva
adequados criados pelas administrações municipais ou para os concessionários que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um eletrodoméstico
permite evitar possíveis consequências negativas para o
meio ambiente e para a saúde decorrentes da sua eliminação inadequada e permite recuperar os materiais que
o compõem, a fim de se obter uma importante economia
de energia e recursos. Para sublinhar a obrigação de
eliminar separadamente os eletrodomésticos, o produto
possui a marca do contentor do lixo móvel barrado.

At the end of its useful life the product must not be disposed of with other
urban waste. It can be taken to special differentiated collection centres set
up by local administrations, or else to vendors who provide this service. The
separate disposal of an electric appliance avoids negative consequences for
the environment and for health which could arise from
an inadequate disposal and means the component materials can be recovered and possibly recycled with considerable savings of energy and resources. There is a
label with a crossed waste bin on the product to underline
this obligation.
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Sendo a nossa empresa orientada por uma política de melhoria contínua de toda a produção, as características estéticas e dimensionais, dados
técnicos, equipamentos e acessórios são suscetíveis de variação.
As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data, the equipment
and accessories indicated could be subject to variations.

