
PRIMO PrimoFront
Asennusohje 20200414

1  Primo

1.1  Muista

Kaikki putket toimitetaan piirustuksen mukaisina pituuksina nurkkaa vasten tulevia putkia lukuun ottamatta, jotka pitää 
katkaista. 
Venttiilipaketin letkut on merkitty sinisellä (jäähdytys) ja punaisella (lämmitys). 
Koska järjestelmässä vaikuttaa korkea vedenpaine, on tärkeää, että asennuksessa ensimmäisenä ja viimeisenä oleva 
putkikannatin C on kiinnitetty kunnolla 
Putkikannattimien väli ei saa olla yli 1200 mm.

1.2  Osien kuvaus

Kaikkien osien yksityiskohtainen kuvaus löytyy kohdasta 6 Osat.

1.3 Suositeltu asennusjärjestys 

1.4  Työkalut ja tarvikkeet
 

Suositeltavat työkalut:

 - Porakone 
 - Mittanauha 
 - Vesivaaka 
 - Ruuvinväännin 
 - Kapealeukainen jakoavain 
 - Moniotepihdit

Tarvikkeet, joita Swegon ei toimita:

 - Ruuvi, maks. 8 mm ja mahd. tulppa kannakkeiden kiinnittämiseen seinälle. 
 - Tiivistystahnaa (esim. Locherpasta tai Unipac)   
 suositellaan puserrusliittimien voiteluun.

Asenna  
asennuskisko

Putkipaketit  
ja kannattimet

Seinäläpivienti

Suutinkonvektori          Ilmanvaihtokanava Venttiilipaketti

Ohjauslaitteet
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2  Primo-asennusohje

2.1  Mittaaminen
 
Tämä asennusohje perustuu oikealta vasemmalle etenevään asennukseen. Tämä johtuu siitä, että on suositeltavaa aloit-
taa asennus oikealta. 
PRIMO-ilmanvaihtojärjestelmän ja PrimoFrontin verhouksen oikean asennuksen varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki 
osat ovat vaakasuorassa, oikealla korkeudella ja oikealla paikalla. 
Laske piirustuksen avulla PrimoFrontin tason korkeus ja PRIMO-asennuskiskon asennuskorkeus sekä asennuskiskon alku- 
ja loppukohta.

2.1.1  Laske PRIMO-asennuskiskon asennuskorkeus

 

1.  Merkitse PrimoFrontin yläreunan korkeus. Varmista, että yläreunan korkeus on vaakasuorassa koko asennuksen  
 matkalta.

2.  Merkitse asennuskiskon kiinnitysruuvien korkeus yllä olevan kuvan mukaan. 
     Vähennä yläreunan korkeudesta h mm yllä olevan taulukon mukaan.

3.  Merkitse asennuskiskon alku- ja loppukohta. 
  Lähde suutinkonvektorin lähtöliitännän keskeltä ja lisää B-mitta yllä olevan taulukon mukaan. B-mitta riippuu 

suutinkonvektorin pituudesta ja letkujen pituudesta. 
Y-mitan on liitettäessä oltava vähintään 100 mm. Päätettäessä Y-mitta väh. 150 mm.

BH = yläreunan korkeus 
h = mitta yläreunan korkeudesta asennus- 
kiskon kiinnitysruuvin keskelle

Kaapelikanavan tyyppi 

Classic, standard (195 mm) 

Classic, Inka 

Flip, standard (195 mm) 

Integral, standard (135 mm)

Integral, standard (165 mm) 

Integral, standard (195 mm) 

Flip, standard (165 mm) 

- (ei kaapelikanavaa)

1300

1600

b mm

1600
1600

1300
1300

1000
1000
1000
800
800
800

600
600
600

300
500
700
300
500
700
300
500
700
300
500
700
300
500
700

530
730
930
630
830
1030
730
930
1130
880
1080
1280
1030
1230
1430

Suutinkonvektorin pituus (a) Venttiilipaketti (x)
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2.2  Asennuskisko

Asenna asennuskisko ilman väliä mittauksen mukaisesti. Katkaise asennuskiskot tarvittaessa ja kiinnitä sopivilla ruuveilla 
ja tulpilla. On tärkeää, että asennuskisko on vaakasuorassa.

2.3  Putkipakettien ja putkikannattimien kuvaus 

2.3.1  Putkipaketit - PR, PL, PM ja PJ

(L=>410mm)

 

2.3.2 Putkikannattimet - A, B ja C
 

Asennusputket kiinnitetään nippusiteellä kaikissa putkikannattimissa olevaan kiinnikkeeseen. Asenna nippuside ennen 
kuin kannatin kiinnitetään asennuskiskoon.

Tyyppi Toiminto Asennus

A lukitseva Sijoitetaan putken eristämättömään osaan (PM ja PJ). 
Kiinnitetään 2 ruuvilla (maks. 8 mm) käyttäen tarvittaessa tulppia.

B tukeva Sijoitetaan putken eristettyyn osaan (kaikki putkipaketit).

B-kannattimet asennetaan enintään 1200 mm välein oikealta vasemmalle asennuksen edisty-
misen mukaan. Uloin B-kannatin tulee eri etäisyyksille putkien päistä eri putkipaketeissa eikä 
aivan kiinni putkien päihin, jotta asennuksesta ei tule liian joustamaton.

Kiinnitetään 1 ruuvilla, nurkka-asennuksissa 2 ruuvilla (maks. 8 mm) käyttäen tarvittaessa tulp-
pia.

C päättävä Putkikannatin C sijoitetaan asennuksen ensimmäiseksi ja viimeiseksi kannattimeksi (PR ja PL). 
Kannatin on kiinnitettävä kunnolla, jotta se kestää 4 kN kuormituksen. 
Kiinnitetään 6 ruuvilla (maks. 8 mm) käyttäen tarvittaessa tulppia.

Putkikannattimen väli ei saa olla yli 1200 mm. Jokaiseen putkipakettiin sisältyy tarvittava määrä tukevia putkikannatti-
mia. Lukumäärä riippuu putkien pituudesta:

 - 2400 mm pituuteen saakka toimitetaan 1 putkikannatin B / putkipaketti.

 - 2401-3600 mm pituuksille toimitetaan 2 putkikannatinta B / putkipaketti.

 - 3601-4000 mm pituuksille toimitetaan 3 putkikannatinta B / putkipaketti.
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2.4  Asennus, oikeat liitäntäputket - PR

1.  Ripusta putkikannatin C asennuskiskoon.

2.  Sijoita B-kannattimet 1200 mm välein oikealta vasemmalle.

3.  Merkitse kaikki putkikannattimen C ruuvinreiät ja putkikannattimen B alempi ruuvinreikä.

4.  Irrota putkikannattimet.

5.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

6.  Pujota asennusputkien nippusiteet putkikannattimiin.

7.  Kiinnitä putkikannattimet asennuskiskon päälle.

8.  Kiinnitä putkikannatin C ruuveilla. On tärkeää, että se kiinnitetään kunnolla.

 

9.  Asenna neljä putkea aloittaen alimmasta.

10.  Napsauta ulompi puolisko putkikannattimeen B ja ruuvaa kiinni.
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11.  Kiinnitä ohjauskaapelin asennusputki nippusiteellä kaikkiin putkikannattimiin C-kannatinta lukuun ottamatta,   
 jossa putki pujotetaan sille varatun reiän läpi.
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2.5  Asennus, keskiliitäntäputket - PM

 

1.  Ripusta putkikannatin A asennuskiskoon. Putkikannattimen A keskikohta asennetaan 36 mm päähän    
 asennetuista putkenpäistä.

2.  Sijoita B-kannattimet 1200 mm välein oikealta vasemmalle.

3.  Merkitse kaikki putkikannattimen A ruuvinreiät ja putkikannattimen B alempi ruuvinreikä.

4.  Irrota putkikannattimet.

5.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

6.  Pujota asennusputkien nippusiteet putkikannattimiin.

7.  Ripusta putkikannattimet uudelleen.

 

8. Asenna putket (aloita alimmasta putkesta):

  - Sivele O-rengasliitin ja putkenpäät mukana toimitetulla silikonirasvalla 
  - Asenna putket. 
  - Työnnä putki toisen sisään kiertoliikkeellä.

  - Työnnä putken O-rengasosa uraan saakka (35 mm), katso kuva yllä.

9.  Napsauta ulompi puolisko putkikannattimiin ja ruuvaa kiinni.

10.  Kiinnitä ohjauskaapelin asennusputki nippusiteillä kaikkiin putkikannattimiin.

35 mm
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2.6  Asennus, vasemmat liitäntäputket - PL

 

1.   Ripusta putkikannatin B asennuskiskoon. Putkikannattimen B keskikohta asennetaan 36 mm päähän asenne-
tuista putkenpäistä.

2.  Sijoita muut B-kannattimet tasaisesti enintään 1200 mm välein.

3.  Merkitse putkikannattimen B alempi ruuvinreikä.

4.  Irrota putkikannattimet.

5.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

6.  Pujota asennusputkien nippusiteet putkikannattimiin.

7.  Ripusta putkikannattimet uudelleen.

8.  Asenna neljä putkea aloittaen alimmasta.

9.  Napsauta ulompi puolisko putkikannattimeen B ja ruuvaa kiinni.

10.  Pujota putkikannatin C putkien päälle.

11.  Merkitse reiät, irrota C-kannatin, poraa ja asenna tarvittaessa tulpat.

12.  Kiinnitä putkikannatin C ruuveilla. On tärkeää, että se kiinnitetään kunnolla.

13.   Kiinnitä ohjauskaapelin asennusputki nippusiteellä kaikkiin putkikannattimiin C-kannatinta lukuun ottamatta, jossa 
putki pujotetaan sille varatun reiän läpi.



PRIMO PRIMOFRONT

8
Oikeudet rakennemuutoksiin pidätetään.                         20200414 

2.7  Nurkkapaketin asennus - PC

2.7.1  Putkikannattimet nurkassa

 

1.  Ripusta putkikannattimet B asennuskiskoon a mm nurkasta.

2.  Merkitse putkikannattimien molemmat ruuvinreiät.

3.  Irrota putkikannattimet.

4.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

5.  Pujota asennusputkien nippusiteet putkikannattimiin.

6.  Ripusta putkikannattimet uudelleen.

Sisänurkka

Ulkonurkka

a mm

166

78
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2.7.2  Laske putkien pituus

(+) 8

(-) 37

22 28

(+) 2

(-) 43

a

b

Ulkonurkka:

  - tulevat putket: Mittaa etäisyys edellisen putken päästä nurkkaan. Lisää a mm yllä olevan kuvan taulukon 
mukaan sekä 35 mm sisään menosta edelliseen putkeen.

  - lähtevät putket: Mittaa etäisyys seuraavan suutinkonvektorin keskeltä nurkkaan. Lisää a mm yllä olevan taulu-
kon mukaan ja vähennä c mm alla olevan kuvan taulukon mukaan.

Sisänurkka:
 

 - tulevat putket: Mittaa etäisyys putken päästä nurkkaan. Vähennä b mm yllä olevan kuvan taulukon mukaan ja  
 lisää sitten 35 mm sisään menosta edelliseen putkeen.

  - lähtevät putket: Mittaa etäisyys seuraavan suutinkonvektorin keskeltä nurkkaan. Vähennä b mm yllä olevan 
taulukon mukaan ja c mm alla olevan kuvan taulukon mukaan.

 

a mm, ulkonurkka

b mm, sisänurkka

Etäisyys suutinkonvektorin keskeltä päähän, c mm

Suutinkonvektorin pituus

VenttiilipakettiSuutinkonvektorin pituus
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2.7.3  Liitäntäputkien asennus nurkkaan

 

1.  Asenna putkikannattimet:

  - Aseta A-kannatin 36 mm päähän asennetuista putkenpäistä.

  - Sijoita B-kannattimet tasaisesti enintään 1200 mm välein.

  - Merkitse putkikannattimen A molemmat ruuvinreiät ja putkikannattimen B alempi ruuvinreikä.

  - Irrota putkikannattimet.

  - Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

  - Pujota asennusputkien nippusiteet putkikannattimiin.

  - Ripusta putkikannattimet uudelleen.
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2.  Asenna kulmaliittimet putkiin (aloita alimmasta putkesta):

  - Asenna tukiholkki.

  - Sivele putkenpäät ja kulmaliittimen kiristysrengas tiivistystahnalla (suositus).

   - Kiristä kiristysrengasliitin: Muista, että venttiilipaketin mahdollisten haaraosien on oltava 90° kulmassa 
seinään nähden.  
 - Lämmitysputket (22 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella. 
 - Jäähdytysputket (28 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

3.  Asenna putket (aloita alimmasta putkesta):

  - Sivele O-rengasliitin ja putkenpäät mukana toimitetulla silikonirasvalla

  - Asenna putket. 

  - Työnnä putki toisen sisään kiertoliikkeellä.

4.  Kun kaikki nurkkaan tulevat putket on asennettu, asennetaan putkikannattimien ulommat puoliskot ja   
 ruuvataan kiinni.
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2.7.4  Liitäntäputkien asennus nurkasta

1.  Asenna putkikannattimet:

  - Sijoita B-kannattimet 1200 mm välein lähtien nurkassa olevasta B-kannattimesta.

  - Merkitse putkikannattimen B alempi ruuvinreikä.

  - Irrota putkikannattimet.

  - Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

  - Pujota asennusputkien nippusiteet putkikannattimiin.

  - Ripusta putkikannattimet uudelleen.

 

2.  Asenna kulmaliittimet (aloita alimmasta putkesta):

  - Asenna tukiholkki.

  - Sivele putkenpäät ja kulmaliittimen kiristysrengas tiivistystahnalla (suositus).

  - Asenna putket.

  - Työnnä putket kulmaliittimeen kiertoliikkeellä.

  - Kiristä kiristysrengasliitin:

   - Lämmitysputket (22 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

   - Jäähdytysputket (28 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

3.  Kun kaikki nurkasta lähtevät putket on asennettu, asennetaan putkikannattimien ulommat puoliskot ja   
 ruuvataan kiinni.
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2.7.5  Vahvikepellin asennus nurkkaan

 

2.7.6  Kiinnitä asennusputket 

1.  Kiinnitä ohjauskaapelin asennusputki nippusiteillä kaikkiin putkikannattimiin.
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2.8  Kiristysrengasliittimien asennus - CI ja CS
 

Vesiliitäntä voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

 

Aloita alimmasta putkesta.

1.  Asenna tukiholkkiin.

2.  Sivele kiristysrengasliitin ja putkenpäät tiivistystahnalla (suositus).

3.  Työnnä kiristysrengasliitin putkien päälle kiertoliikkeellä (aloita alimmasta putkesta).

4.  Kiristä kiristysrengasliitin:

  - Lämmitysputket (22 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

  - Jäähdytysputket (28 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

5.   Kiinnitä peltikansi ilmastointikanavaan vulkanoituvalla teipillä. On tärkeää, että teippiin ei jää ilmataskuja eikä 
ryppyjä, koska ne voisivat aiheuttaa vuotoa.

 Asenna päätykansi ohjeen 2.10.2 mukaan
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2.9  Sulkuventtiilien asennus – CE ja CS
 

Sulkuventtiili voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

 

Aloita alimmasta putkesta.

1.  Asenna tukiholkkiin

2.  Sivele sulkuventtiilin kiristysrengasliitin ja putkenpäät tiivistystahnalla (suositus).

3.  Työnnä kiristysrengasliitin putkien päälle kiertoliikkeellä.

4.  Kiristä kiristysrengasliitin:

  - Lämmitysputket (22 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

  - Jäähdytysputket (28 mm): kiristä ensin käsin ja sitten koko kierros avaimella.

5.  Kiristä sulkuventtiilin mutteri:

  - Kiristä ensin käsin ja sitten puolitoista kierrosta avaimella.

6.  Kiinnitä peltikansi ilmastointikanavaan vulkanoituvalla teipillä. On tärkeää, että teippiin ei jää ilmataskuja eikä   
 ryppyjä, koska ne voisivat aiheuttaa vuotoa.

 

 Asenna päätykansi ohjeen 2.10.2 mukaan
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2.10  Suutinkonvektorin asennus

 

1.  Ripusta suutinkonvektori.

2.  Merkitse suutinkonvektorin vasemman puolen ruuvin paikka.

3.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

4.  Kiinnitä suutinkonvektori ruuvilla.

2.10.1  Asenna ilmanvaihtokanava
 

Jos ilmanvaihtokanava menee seinän läpi, seinäläpivienti pitää asentaa ennen ilmanvaihtokanavan asennusta.

1.  Poista purseet ja asenna ilmanvaihtokanava 25 mm limityksellä julkisivulaitteiden välille.

2. Kiristä hieman tiivistysteippiä ja kierrä se sauman päälle. Alustan täytyy olla puhdas ja kuiva ja lämpötilan täytyy  
 olla yli +5 °C. On tärkeää, että teipin alle ei jää ilmakuplia eikä siihen tule taitoksia, koska ne voivat aiheuttaa   
 vuotoja
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2.10.2 Asenna päätykansi

A

B

C

1. Päätykansi asennetaan kanavaan ja kiinnitetään kahdella ruuvilla.

2. Kiristä hieman teippiä ja kierrä se sauman päälle. Alustan täytyy olla puhdas ja kuiva ja lämpötilan täytyy olla yli +5 
°C. On tärkeää, että teipin alle ei jää ilmakuplia eikä siihen tule taitoksia, koska ne voivat aiheuttaa vuotoja.
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2.11  Venttiilipaketin asennus
 

Letkut on merkitty sinisellä (jäähdytys) ja punaisella (lämmitys). Ole huolellinen syöttöletkujen kanssa, jotta jäähdytys ja 
lämmitys tulevat oikein.

Venttiilipaketti toimitetaan ohjauslaitteilla tai ilman.

 

 

 

1.  Sivele kaikki liitännät toimitetulla silikonirasvalla

2.   Aloita letkujen asennus alhaalta, liitä ensin suutinkonvektoriin ja sitten haaraputkeen. Jos käytetään muuta kuin 
Swegonin vakiohaaroitusta, kysy Swegonilta muotoilusta!

3.  Laita kytkentäkortti lähtöliitännän päälle. Silloin siihen pääsee helposti käsiksi ritilän kautta.

  - Sovita suojakotelo A venttiilin päälle.

  - Kierrä suojakoteloa niin, että haluttu merkkiviiva tulee venttiilin merkinnän B kohdalle.

A = Merkkiviiva, B = Kv-arvo; * = Tehdasasetus
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2.12  Ulostulokauluksen asennus

 

1.  Mittaa etäisyys suutinkonvektorin reunasta tasoon (18 mm yläreunan korkeuden alapuolella).

2.  Säädä ulostulokauluksen korkeus.

3.  Käännä ulostulokaulus niin päin, että suora reuna tulee seinää vasten.

4.  Paina ulostulokaulus suutinkonvektorin päälle.
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3  Tarkastukset

3.1 Ilmanpoisto

Poista ilma yhdestä silmukasta kerrallaan, ensin jäähdytyssilmukasta ja sitten lämmityssilmukasta.

1.   Varmista, että silmukan kaikkien suutinkonvektoreiden kaikki venttiilit ovat kokonaan auki (sulje ne säätimellä 
minuutiksi).

2.  Avaa päätytulppa ja mutteri

3.  Liitä ilmanpoistoletku sulkuventtiiliin.

4.   Johda ilmanpoistoletku lattiakaivoon, jos syötöstä ja paluusta on tarkoitus poistaa ilma erikseen, tai kytke se 
paluujohtoon, jos molemmista poistetaan ilma samanaikaisesti.

5.  Avaa silmukan syötön ja paluun sulkuventtiilit.

6.  Huuhtele silmukka täydellä vedenpaineella. Täytä silmukka ja huuhtele sen jälkeen muutama minuutti.

7.  Sulje vesi.

8.  Sulje sulkuventtiili.

9.  Poista ilmanpoistoletku ja kiristä päätymutteri.

10.  Kiristä sulkuventtiilin mutteri:

  - Kiristä ensin käsin ja sitten puolitoista kierrosta avaimella.

3.2 Vuototesti

Suositeltu maks. paine: 900 kPa.
Koepaine tuotetaan painepumpulla, joka liitetään yhden silmukan (jäähdytys- tai lämmityssilmukan) tuloon tai lähtöön 
kerrallaan. Suositeltava vähimmäispaineistusaika on 90 minuuttia.

Mahdollisten vuotojen havaitsemista voi helpottaa suihkuttamalla liitäntöihin saippuavettä.

1.  Varmista, että silmukan kaikkien suutinkonvektoreiden kaikki venttiilit ovat kokonaan auki.

2.  Avaa piirin tulo- ja paluuputken sulkuventtiilit ja kiristä päätymutteri.

3.  Koeponnista 1,5 x mitoitustyöpaineella, maks. 900 kPa. Anna paineen olla päällä koko testin ajan.

4.  Tarkasta kaikki liitännät mahdollisten vuotojen varalta.

5.  Poista paine.

6.  Sulje sulkuventtiili, irrota ilmanpoistoletku ja kiristä päätymutteri.

7.  Kiristä sulkuventtiilin mutteri:

  - Kiristä ensin käsin ja sitten puolitoista kierrosta avaimella.

3.3 LUNA-ohjauslaitteisto

Katso toimittajan erilliset ohjeet.
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4  PrimoFront

4.1  Muista

On tärkeää, että verhous on vaakasuorassa. Taso liimataan ja kiinnitetään tarvittaessa ruuveilla kaapelikanavaan ja tason 
tukeen.

Konsolien alakiinnikkeiden on oltava vaakasuorassa ja kiinni suutinkonvektorin ilmakanavassa.

Konsolien yläkiinnikkeiden on oltava mahdollisimman korkealla tasoa vasten, jotta verhous kestäisi suurta kuormitusta.

Sijoita konsolit suutinkonvektoreiden molemmin puolin mahdollisimman lähelle (liitäntäletkut huomioon ottaen) ja 
kunkin verhouksen ulkopäähän. Konsoleiden väli ei saa olla yli 1200 mm.

Asennus väliseinien kohdalla riippuu suunnitteluvaiheessa valitusta ratkaisusta. Väliseinäratkaisut voivat vaihdella kiin-
teistä hyvin joustaviin.

Kaikki tiettyyn paikkaan leikattu (ei vakio) materiaali on merkitty huoneen numerolla ja paikalla huoneessa. Tämä 
kuvaus ei kata erikoistapauksia, kuten verhouksia ikkunasyvennyksissä tai nurkissa. Saat näihin yksityiskohtaiset ohjeet 
ottamalla yhteyttä Swegoniin.

4,2  Osien kuvaus

Kaikkien osien yksityiskohtainen kuvaus löytyy kohdasta 6 Osat.

4,3  Suositeltu asennusjärjestys

 - Konsolit

 - Kaapelikanava ja taso

 - Etulevyt

4.4  Työkalut ja tarvikkeet

 - Ruuvinväännin

 - Pistosaha

 - Asennusliima

 - Puristin – jonka voi asettaa tiettyyn mittaan

 - Vesivaaka

 - Ruuvit (ja tarvittaessa tulpat)
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5  PrimoFront-asennusohje

5.1 Konsolit ja kaapelikanava

Asenna PrimoFront vasemmalta oikealle. Aloita asentamalla ensin konsolien ala-, sitten yläkiinnike ja ruuvaa sen jälkeen 
konsolit kiinni. Kaapelikanava ruuvataan kiinni konsoliin. Tason tuki ruuvataan kiinni, kun kaapelikanava on asennettu.

 

1.  Aseta konsolien alakiinnikkeet paikalleen ja merkitse kaikki ruuvinreiät.

    - Asenna kaikki konsolikiinnikkeet samalle etäisyydelle (a) PRIMO-asennuskiskosta, vaakasuoraan ja 
kiinni suutinkonvektorin ilmakanavaan. Konsolikiinnikkeiden väli ei saa olla yli 1200 mm. 
Jos suutinkonvektorin pituus on yli 1200 mm, ripustetaan erillinen tukikonsoli suutinkonvektorin      
etupuolelle,

2.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

3.  Ruuvaa kiinni konsolien alakiinnikkeet.

4.  Käytä konsoleita mallina yläkiinnikkeiden merkinnässä ja merkitse kaikki ruuvinreiät.

5.  Poraa (ja asenna tarvittaessa tulpat).

6.  Ruuvaa kiinni konsolien yläkiinnikkeet.

7.  Kiinnitä konsolit ruuveilla kaikkiin konsolikiinnikkeisiin.

Konsolin yläkiinnike

konsoli

konsolin alakiinnike

tason tuki

Fig 1.30   
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Fig 1.31   

8.  Aseta kaapelikanava/vanerilevy konsolien päälle. Taso tulee sitten kaapelikanavan/vanerilevyn päälle. Tarkasta, 
että kaapelikanava/vanerilevy on vaakasuorassa tason korkeus huomioon ottaen.

  - Kiinnitä kaapelikanava ruuveilla konsoleihin.

   - Jos kyseessä on INKA-kaapelikanava, vanerilevy ruuvataan ensin kiinni konsoleihin, sitten INKA ruuva-
taan kiinni 2 mm vanerilevyn yläreunan alapuolelle (jotta INKAn kannen voi avata ja sulkea).

9.  - Kiinnitä tason tuet ruuveilla konsoleihin niin, että taso tulee vaakasuoraan.

Seuraavaksi vedetään sähköt ja PrimoFront-taso, asennuskiskot ja etulevyt valmistetaan ja toimitetaan.

tason tuki

kaapelikanava



PRIMO PRIMOFRONT

24
Oikeudet rakennemuutoksiin pidätetään.                         20200414 

5.2  Tason asennus

Aloita vasemmalta. Kokoa taso liitoskappaleilla. Liimaa taso kiinni tason tukiin.

 

Tasot toimitetaan valmiiksi leikattuna.

1.  Levitä asennusliimaa tason tukiin ja kaapelikanavaan.

  - Jos kyseessä on INKA-kaapelikanava, asennusliimaa levitetään vain tason tukiin.

2.  Asenna taso ja kiinnitä se ruuveilla kaapelikanavan läpi.

  - Jos kyseessä on INKA-kaapelikanava, tasoa ei voi ruuvata kiinni.

 

5.3 Etulevyjen asennus

 

Katkaise kiskot, joiden päälle etulevyt asennetaan. Etulevyt toimitetaan valmiiksi leikattuna. 

Aloita vasemmalta.

1.  Kiinnitä kiskot konsoleihin mallityökalun avulla. Kiinnitä itseporautuvilla ruuveilla.

2.  Ripusta ensin etulevyt suutinkonvektoreiden kohdalle Asenna sen jälkeen muut etulevyt.
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6 Osat

6.1  Primo

6.1.1  PRIMO d T-MR-2400, asennuskisko

Pituus 2400 mm. Katkaistaan tarpeen mukaan.

6.1.2  PRIMO d T-PR, putkipaketti oikea

Toimitetaan oikean pituisena piirustuksen mukaan (410-4000 mm).

• 2 x eristetty putki (22 mm)
• 2 x eristetty putki (28 mm)
• 1 x asennusputki kaapeleille
• 1-3 x putkikannatin B (tukeva)
• 1 x putkikannatin C (alumiini)
• 1 x nippuside / putkikannatin

6.1.3  PRIMO d T-PL, putkipaketti vasen

Toimitetaan oikean pituisena piirustuksen mukaan (410-4000 mm).

• 2 x eristetty putki (22 mm)
• 2 x eristetty putki (28 mm)
• 1 x asennusputki kaapeleille
• 1-3 x putkikannatin B (tukeva)
• 1 x putkikannatin C (alumiini)
• 1 x nippuside / putkikannatin

6.1.4  PRIMO d T-PM, putkipaketti keski

Toimitetaan oikean pituisena piirustuksen mukaan (410-4000 mm).

• 2 x eristetty putki (22 mm)
• 2 x eristetty putki (28 mm)
• 1 x asennusputki kaapeleille
• 1 x putkikannatin A (lukitseva)
• 1-3 x putkikannatin B (tukeva)
• 1 x nippuside / putkikannatin

6.1.5  PRIMO d T-PJ, putkipaketti jatkoputki

Toimitetaan oikean pituisena piirustuksen mukaan (410-4000 mm).

• 2 x eristetty putki (22 mm)
• 2 x eristetty putki (28 mm)
• 1 x asennusputki kaapeleille
• 1 x putkikannatin A (lukitseva)
• 1-3 x putkikannatin B (tukeva)
• 1 x nippuside / putkikannatin
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6.1.6  PRIMO d T-PC-90, nurkkapaketti 90 astetta

• 2 x kulmaliitin, kiristysrengas (22 mm)
• 2 x kulmaliitin, kiristysrengas (28 mm)
• 4 x tukiholkki (22 mm)
• 4 x tukiholkki (28 mm)
• 1 x vahvikepelti
• 2 x putkikannatin B (tukeva)
• 1 x nippuside / putkikannatin

6.1.7  PRIMO d T-CS, kytkentä-/päätypaketti täydellisenä

Putkikoko 125 mm, 160 mm tai 200 mm.

• Silikonirasva
• 1 x vulkanoituva teippi, varalla
• 2 x sulkuventtiili täydellisenä (22 mm)
• 2 x sulkuventtiili täydellisenä (28 mm)
• 1 x peltikansi (125 mm, 160 mm, 200 mm)
• 2 x O-rengas (22 mm), varalla
• 2 x O-rengas (28 mm), varalla
• 2 x kiristysliitin (22 mm)
• 2 x kiristysliitin (28 mm)
• 4 x tukiholkki (22 mm)
• 4 x tukiholkki (28 mm)

6.1.8  PRIMO d T-CE, päätypaketti

Putkikoko125 mm, 160 mm tai 200 mm.

• Silikonirasva
• 1 x vulkanoituva teippi, varalla
• 2 x sulkuventtiili täydellisenä (22 mm)
• 2 x sulkuventtiili täydellisenä (28 mm)
• 1 x peltikansi (125 mm, 160 mm, 200 mm)
• 2 x O-rengas (22 mm), varalla
• 2 x O-rengas (28 mm), varalla
• 2 x tukiholkki (22 mm)
• 2 x tukiholkki (28 mm)
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6.1.9  PRIMO-suutinkonvektori

Pituus: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1300 mm ja 1600 mm.

Mitat:

- 125 mm, korkeus 365-565 mm, syvyys: 183 mm

- 160 mm, korkeus 400-600 mm, syvyys: 183 mm

- 200 mm, korkeus 450-650 mm, syvyys: 220 mm

• 2 x tiivistysteippi 

6.1.10 PRIMO d T-VS B, venttiilipaketti (ilman LUNA)
 

Letkun pituus: 300 mm, 500 mm tai 700 mm.

• 2 x letku
• 2 x venttiiliin kiinnitetty letku

6.1.11 PRIMO d T-VS C, venttiilipaketti (LUNAn Kanssa-ohjauksella)

Letkun pituus: 300 mm, 500 mm tai 700 mm. 

• 2 x letku
• 2 x venttiiliin kiinnitetty letku ja toimilaite
• 1 x kytkentäkortti 

(Säädin tilataan erikseen)

6.1.12 PRIMO d T-OE, ulostulokaulus

Säädettävä korkeus: 150-200 mm.

 Pituus: 600, 800, 1000, 1300, 1600
 
 
 
 

6.1.13 PRIMO d T-WB-F seinäläpivienti
Mitat: 125, 160, 200 mm.
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6,2  PrimoFront

Konsoli

• Konsolit (tarvittava määrä)
• 2 x konsolikiinnike / konsoli
• 2 x tason tuki / konsoli

Mallityökalu
 

Kaapelikanava

Toimitetaan valmiiksi katkaistuna.

Vanerilevy INKA-kaapelikanavaan

Toimitetaan valmiiksi katkaistuna. INKA-kaapelikanava kiinnitetään tähän ruuveilla.

Taso

Toimitetaan oikean pituisena piirustuksen mukaan (X mm).

• Tasot
• Liitoskappaleet (tarvittava määrä)

Etulevyt


