
NÁVOD NA MONTÁ� A PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Hliníkové radiátory „xhénia“ môžu byť pripojené na rozvod oce¾ovými, medenými alebo rúrami z plastu. 
Proti vzniku elektrolytickej korózie pri napájaní medených alebo oce¾ových rúr je nutné pou�i� kadmiované šrúbenia (ru�ice) 3/4" na 1/2", ktoré sú súèas�ou montá�nej 

sady. Ionizáciu vody 0,2 A eliminujeme uzemnením. Pri pou�ití medených rúr je vhodné pou�i� ako prídavné kontaktné odizolovanie teflónovú pásku alebo 
pastu (ako ïalšia ochrana pre vznik elektrolytickej korózie), na vonkajší 3/4" závit šrúbenia z montá�nej sady. Pou�i� iba také mno�stvo, aby pri do�ahovaní nedošlo 
k porušeniu závitov alebo k roztrhnutiu napájacieho profilu. Pozor na tesniace pasty. Použi� iba také, ktoré sú pre hliníkové radiátory cetifikované!

PLASTOVÉ RÚRKY
– je mo�né pou�i� iba také, ktoré sú zosietené elektrónovým �iarením a zabraòujú difúzii kyslíka, alebo viacvrstvé so 100%-nou protidifúznou vrstvou, 
schválené pre teplovodné vykurovanie s max. (nárazovou) teplotou do 110 °C.
Výrobca odporúèa pri pou�ití plastového potrubia po uplynutí približne 2-och týždňov v celom systéme vodu vymeni�.

RADIÁTORY ODPORÚÈAME ZAPOJI� DO SYSTÉMU JEDNÝM Z UVEDENÝCH SPÔSOBOV:

85% 110% 100% 95% 95%

Pre zapojenie „Spodné – spodné“ odporúèame nainštalova� 
radiátorovú zátku, ktorou usmerníme tok do hornej èasti radiátora
a zvýšime tým účinnosť na 95 % (ako u „VK“)
– pri menej ako desiatich èlánkoch medzi 2. a 3. èlánok
– pri viac ako desiatich èlánkoch medzi 3. a 4. èlánok

Spodné – spodné Krížové Jednostranné

Spodné – „VK“ Spodné – „VK-plus“

(odporúčané iba s radiátorovou zátkou)

95%
Radiátorová zátka

 DÔLEŽITÉ!
1. Systém napusti� vodou s alkalitou max. 7– 8,5 pH. Prípustný obsah chloridu je max. 50 mg/l a síranov max. 100 mg/l. Je zakázané pou�íva� chemické 
zmäkèujúce prípravky alebo prípravky agresívne na hliník. Vyhovuje be�ná pitná voda z vodovodnej siete alebo destilovaná voda.
2. Ak pri montá�i pou�ijete tesniace pasty v radiátoroch alebo v systéme, mô�u sa pou�i� len také, ktoré sú schválené resp. certifikované pre hliníkové radiátory. 
V opaènom prípade výrobca neposkytuje záruku.
3. Pri použití plastových alebo medených rozvodov odporúčame pridať do vykurovacieho systému inhibítor korózie na hliník (napr. BIONIBAL)
Dávkovanie BIONIBALU:  ·  bez podlahového vykurovania  1 % (0,5 l BIONIBALU na 50 l vody)
 ·  s podlahovým vykurovaním  2 % (1 l BIONIBALU na 50 l vody)
Ak zapojíme radiátory „Xhénia“ do takých zostáv, ktorých súèas�ou sú liatinové alebo oce¾ové radiátory, z dôvodu rozdielnych tepelných vlastností je dôle�ité 
dôsledné hydraulické vyregulovanie systému s ustáleným neprerušovaným núteným obehom.

Pri montáži radiátorov a celého rozvodu až po kotol dbajte, aby nedochádzalo k vzniku pnutí v systéme! V opačnom prípade môže 
radiátor vydávať praskavé zvuky, ktoré môžu vznikať pri teplotných zmenách v mieste (nepresného) pripojenia radiátora na rúrky, 
alebo v (neoddilatovaných) rúrkach v celom systéme až po kotol a tieto zvuky sa ako echo prenášajú do radiátora, v dôsledku 
čoho vzniká mylný názor o zlej konštrukcii radiátora.
Samotný radiátor je zhotovený tak, aby v ňom nevznikali pnutia a súčasne nevydával praskavé zvuky! 

 – ventil kompakt („VK“)
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Termostatická 
hlavica
RAE 5154

Integrovaný ventil
(typ RA-N)

Dvojitá závitová
prípojka RLV-K
– priama

DÔLEŽITÉ: adaptér 
namontovaný vo výrobe 
pre integrovaný ventil RA-N – 
nedemontovať!!! (v opačnom 
prípade zrušíte funkciu 
integrovaného ventilu)

 – ventil kompakt plus(„VK plus“)
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Dvojitá závitová prípojka 
VHS-UN s integrovaným 
ventilom – priama

Termostatická hlavica
RAE 5154

DÔLEŽITÉ: prívod (teplá 
voda) pripájame vždy 
z vonkajšej strany 
radiátora, spiatočku 
(ochladená voda) pripá-
jame vždy z vnútornej 
strany radiátora (viď 
obrázky)

DÔLEŽITÉ: prívod (teplá 
voda) pripájame vždy 
z vonkajšej strany 
radiátora, spiatočku 
(ochladená voda) 
pripájame vždy 
z vnútornej strany 
radiátora (viď obrázky)

NÁVOD NA MONTÁ� A PRIPOJENIE 
xhénia radiátorov so spodným pripojením „VK“

tel./fax: 00421-55-625 80 58
 e-mail: flexta@flexta.sk

www.flexta.skDunajská 10, 040 11 Košice

Predajca:

(ventil kompakt) (ventil kompakt plus)
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MONTÁŽNA SADA
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1 – závesné konzoly – 2x 
  (od 22 do 32 článkov + 1 konzola)

2  – skrutky pre vymedzenie zvislosti radiátora – 2x

3 – koncové plastové kryty vodorovných profilov
  radiátora – 4x

4 – pripájacie redukčné šrúbenia 
  (rad. 3/4" – ventil 1/2") – 2x

5 – záslepka 3/4" 
  · bočné pripojenie – 1x
  · ventil kompakt – 2x
  · ventil kompakt–plus – 3x

6 – redukčné šrúbenie 3/4"–1/2" 
  + odvzdušňovací ventil mechanický 1x

7 – tesnenia
   · bočné pripojenie – 4x
  · ventil kompakt – 5x
  · ventil kompakt–plus – 6x

PORADIE INŠTALÁCIE KOMPONENTOV

1. Nasadíme plastový kryt vodorovného profilu   3

2. Tesnenie   7   nasadíme do 3/4" lôžka redukčných šrúbení a záslepky   4     5     6  .

Skrutky uťahujeme v závislosti od druhu pripojenia a mierne dotiahneme tak, 
aby sme nerozsekli tesnenie.

 DÔLEŽITÉ!
Na vonkajší 3/4" závit redukčných šrúbení a záslepky sa nesmie použiť dodatočné 
tesnenie, ako je napr. konope. Mohlo by dôjsť k poškodeniu závitov alebo k roztrh-
nutiu napájacieho profilu. 
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 NÁVOD NA MONTÁ�
Pripojenie na teleso radiátora možno realizovať z oboch strán.
Primontovanie na stenu a pripojenie na rozvody je mo�né uskutoèni� iba s komponentmi dodávanými výrobcom v montá�nej sade! Aby sa zabránilo prípadnemu 
povrchovému poškodeniu poèas montá�e, ochranné fólie (balenie) odstráòte a� po montá�i radiátora.
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Ochranné fólie a kryty hrán 
vystrihneme z rohov podľa perforácie. 
Na vodorovné profily namontujeme 
komponenty z montážnej sady, potom 
kartónové ochranné kryty rohov 
umiestnime spä�.

Na zadnej strane radiátora sa 
nachádzajú štyri závesné ušká, ktoré 
odkryjete prestrihnutím obalu. Horné 
dve ušká slúžia pre zavesenie radiá-
tora na závesné konzoly. Na spodné 
ušká sa inštalujú plastové skrutky   2
na vymedzenie zvislej vzdialenosti.

Dĺžka radiátora:

počet člá
nkov x 93 mm

Vzdialenosť 
radiátora od steny 
môžete zmenšiť 
odrezaním zo 
závesnej konzoly

Nastavte radiátor 
do zvislej polohy 
otáčaním skrutiek

Poradie článkov

Osová vzdialenosť
nástennej konzoly

x (mm)
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B (mm) celková 
výška radiátora

A (mm) osová napá-
jacia vzdialenosť

k (mm)

285 385 535 635 685 935 1035 1235 1535 1835 2035

250 350 500 600 650 900 1000 1200 1500 1800 2000

180 280 430 530 580 830 930 1130 1430 1730 1930

Ak je počet článkov 22 a viac, je potrebné zakúpiť 
1 závesnú konzolu naviac. Tretiu konzolu 
namontujeme do stredu medzi dve krajné, 
presne podľa pozície tretieho uška na radiátore.
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