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Монтаж на конвектори LICON PKOC, PKIOC, PKWOC 

  

За правилната работа на конвектора трябва да се спазят няколко общи принципа.
•  За правилната работа на конвектора, при монтажа топлообменникът трябва да е разположен  
 така, че да е от по-далечната страна на прозореца. От по-близката страна до него трябва да  
 е разположен вентилатора.
•  За свръзване на топлообменника към тръбите на отоплителната система, задължително   
 трябва да се използват стандартно доставяните неръждаеми меки връзки с неръждаема   
 обвивка (освен ако не се препоръчва друго), които винаги са част от доставката. Това   
 позволява по-добър достъп до пространството под топлообменника, без да се налага той да  
 се демонтира от отоплителната система – например при почистване.
•  Препоръчваме свързването към отоплителната система да става със затварящо   
 резбово съединение и термостатичен вентил.
•  Препоръчваме подаването на топлоносещия агент в топлообменника да се извършва винаги  
 до тръбата, която е далеч от вентилатора (по-близо до стената на конвектора). При ширина  
 на конвктора 42 cm се използва отоплителна серпантина OR-J3, където топлоносещият агент  
 влиза през две тръби в топлообменника и излиза през една тръба. 
•  Топлообменникът при модела PKWOC е с четири тръби. При него единият кръг служи за   
 свързване на отопляващия кръг, а вторият – за свързване към охлаждащия кръг. Изборът на  
 отопляващ или охлаждащ контур контур във връзка с отдалечеността от вентилатора не е  
 съществен – двете части на топлообменника се продухват еднакво.
•  За правилна работа на конвектора, той трябва да се инсталира хоризонтално и горните   
 ръбове на ваната на конвектора да бъдат са неизкривени и неогънати, за да се осигури   
 безпроблемното монтиране на решетката, върху която се ходи, и възможността за   
 обезвъздушаване на топлообменникu.
•  Правилно инсталираният конвектор има декоративна рамка на нивото на подовото   
 покритие с толеранс +2 mm.
•  За да се предотврати замърсяването на вътрешността на конвектора, препоръчваме   
 покривната плоча да се остави през цялото времетраене на строителните работи.    
 Стандартно доставяната плоча не позволява да се ходи по нея, трябва да се поръча плоча с  
 по-голяма товароподемност. 
•  Системата от вентилатори е прикрепена към ваната на конвектора с магнити или сухи  
 ципове при неръждаемата модификация. Тази система позволява да се извадят   
 вентилаторите от конвектора по време на монтажа, за да не се повредят, замърсят и т. н. 
•  Подовият конвектор трябва да е стабилно бетониран. Застопоряващите винтове служат за  
 хоризонтално нивелиране на ваната.
•  Преди бетонирането конвекторът да бъде фиксиран към пода с анкерни болтове, които ще  
 предотвратят вертикалното преместване на конвектора при последващото заливане с бетон.  
 При заливането с бетон е възможно също конвекторът да се натовари във вертикално   
 направление. При бетонирането конвекторът трябва да се разпъне, за да не се изкриви ваната.
•  Препоръчваме да се направи фиксация и шумоизолация, като конвекторът се залее по  
 протежение на страничните му стени и на дъното с рядък бетон, или поне празните   
 пространства да се запълнят с подходящ пенообразен материал (монтажна пяна).    
 Оптимално обеззвучаване се постига с директно заливане на конвектора с бетон.
•  При инсталиране на конвектора с вентилатора в празно пространство (напримен двоен под)  
 може да се получи завишен шум, затова препоръчваме да се поръча вана със звукопоглъщащ  
 материал.
•  Монтажът в двуслойни подове е описан по-нататък.
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възможности за вграждане на конвекторите според типа под

a) Монтаж с бетониране

b) Монтаж в нисък двуслоен под

c) Монтаж във висок двуслоен под
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a)

b)

c)

•  Всички конвектори с неръждаема вана и всички типове PKIOC и PKWOC имат стандартно  
 вграден отвор за оттичане на кондензата или водата. При монтажа не забравяйте да  
 свържете тръбичката на дъното на конвектора с тръбопровода с гарантиран спад във  
 височината за оттичане на отпадната вода или на кондензата. Препоръчваме отворът за  
 оттичане да се оборудва със сифон срещу лоша миризма. 
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Забележка: топлоизолацията не е част от доставката

Най-разпространен вариант на монтажа – в пода е приготвен строителен 
отвор за полагане на конвектора или конвекторът е директно залят с бетон. 
Монтажните операции са описани по-конкретно в главата „Монтаж на 
конвектори – строителна част”. При бетонирането ваната на конвектора трябва 
да се подпре от вътрешната страна, за да не се получи надлъжно огъване. 
Подходящо е също конвекторът да се топлоизолира по протежение на 
топлообменника отстрани на външната страна на ваната, за да не се получат 
топлинни загуби към пода.

В този случай конвекторът трябва да се фиксира към грубия под с анкерни 
болтове и да се нивелира хоризонтално със застопоряващи винтове. С оглед 
на празното пространство под пода около конвектора препоръчваме за 
заглушаване на шума ваната на конвектора да се оборудва с поглъщащ шума 
материал, вж. Избираеми приспособления. Тязи конструкция е подходяща за 
натоварване в нормални условия за ползване.

Става въпрос за индивидуално решение за всеки проект. Монтажните 
операции са сходни с тези при вариант Б, само вместо анкерни болтове се 
използва стоманен трегер, който подпира конвектора по цялата му ширина. С 
оглед на празното пространство под пода около конвектора препоръчваме за 
заглушаване на шума ваната на конвектора да се оборудва с поглъщащ шума 
материал, вж. Избираеми приспособления. Техническото изпълнение става по 
договаряне, съобразно с изискванията на клиента.

за корпуси с дълбочина
7.5 cm A = 44 mm

за корпуси с дълбочина 
9 a 11 cm A = 50 mm

без рамка

Дълбочина 
7.5, 9 a 11 cm
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