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Palju
Suojakotelo, johon mahtuu lämmitin,  polttoainetankki 
sekä massasuodatinpaketti.

Vesiletku, muut tarvittavat osat asennukseen ja ohjekirjat. Massasuodatin, kiertovesipumppu ja kuitupallot.

Rexener PR200 vedenlämmitin, tankki ja piippu

TOIMITUSSISÄLTÖ 
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Poistohanan asennus
Kun olet saanut paljun lopulliseen asennuspaikkaan, kierrä ensimmäisenä poistohana paikoilleen paljun alaosaan. Paljua kan-
nattaa nostaa hieman poistohanan paikalleen kiertämisen aikana.

Kierrä poistohanaan putkiteippiä. Huomioi että asennat hanan oikein päin paikalleen siivek-
keessä olevan nuolen osoittamalla tavalla. 

HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA
Palju tulee asentaa tasaiselle, routimattomalle alustalle, joka kestää veden painon. Tekninen tila tulee asentaa tasaiselle alustal-
le, joka on palamaton (esim betonilaatat / asvaltti, sora).

Tarvittavat työkalut
• 13mm kiintoavain
• Siirtoleukapihdit
• Ristipää ruuvimeisseli
• Terävä veitsi tai mattoveitsi
• Spray öljy

ASENNUSOHJEET 
Lue ennen paljun paikalleen laittamista ja asennusta Kiramin käyttöohjeet. Varsinkin pohjien teko ja veden poisto. Tutustu 
huolella myös muihin paketin mukana tuleviin ohjekirjoihin! (palju, lämmitin, suodatin/pumppu) 

HUOM! Asennusohjeessa on kerrottu yksi tapa kytkeä ja asetella PR200 lämmitin, massasuodatin ja tankki. Ohjeita seuraamalla 
voit asentaa tuotteet Rex Nordicin suosittelemalla tavalla suojakoteloon, eikä sinun itse tarvise miettiä vesiletkujen pituuksia tai 
asentoja. Voit halutessasi testata ja asetella tuotteet myös itse haluamallasi tavalla. Rex Nordic Oy suosittelee kuitenkin asen-
nusta asennusohjeen mukaisesti. 

Jotkut asennukseen käytettävät tuotteet  saattavat poiketa mallinsa tai värinsä puolesta ohjeen kuvissa olevista tuotteista. 
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Tulo- ja imuputkien asennus
Kytke mustat 75mm letkut kiinni paljuun ja sen jälkeen harmaa imuputki kiinni mustiin letkuihin (13mm kiintoavain).

Rasvaa ja kiristä putkiklemmarit.

Kierrä kierreteippiä noin kymmenen kierrosta  90-asteen 
letkuliittimeen. Kierrä teippiä kierteisiin myötäpäivään ulko-
reunasta kohti sisäreunaa teipin määrää lisäten. Sisäreunassa 
teippiä saa olla runsaasti. Älä avaa liitosta enää kun olet aloit-
tanut kiinnittämisen, muuten joudut laittamaan uuden teipin. 

Kierrä liitin imuletkuun kiinni, jotta se kiristyy noin kello 11 
asentoon.
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Suojakaapin asentaminen
Asenna lattia, seinät sekä katon tukirimat paikalleen.

Kiinnitä 5 x 80 mm rosterisilla ruuveilla.

Kiinnitä tukirimat 4,5 x 80 mm ruuveilla.

Laita ruuvit reunoille sekä keskelle seinän alaosaa.
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Tue kulmat neljällä kulmaraudalla. Käytä 4 x 20 mm ruuveja.

Rexener PR200 vedenlämmittimen asennus
Muista lisätä kierreteippiä kaikkiin liitoksiin

Asenna tulpat lämmittimen vasemmanpuoleisiin liitäntöihin.

Kiinnitä koneen oikealle puolelle letkuliitännät seuraavasti; 
ylös suora liitoskappale ja alas 90-asteen kulmalla.

Alempi liitoskappale asennetaan noin kello kahteen.
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Massasuodattimen ja kiertovesipumpun asennus
Kiinnitä säiliön tyhjennystulppa paikalleen. Laita suodattimen sisälle suojasuppilo. 

Lopuksi siirrä lämmitin laatikon vasemmalle puolelle. Tasaa n. 
kulmaraudan kohdalle.

Irrota lämmittimen ovi.

Asenna lämmittimen tyhjennyshana lämmittimen takasei-
nään.

Kiristä liitoskappaleet ja hana lopuksi siirtoleukapihdeillä.
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Lisää kuitusuodatusmassa suodattimeen. Kiinnitä painemittari käyttäen kierreteippiä. 

Huom! Urat tulevat suodattimeen päin.
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Kiinnitä kiertovesipumppu suodatinalustalle kiinnikkeillä.

Aseta suodatin telineeseen kiinni.

Kiinnitä painemittari varovasti paikalleen. Ohjausventtiilin asennus. Varmista että säiliön kaula on 
puhdas. Laita O-rengas ohjausventtiiliin. 

Käytä kiristysrengasta asettaakseesi venttiilin säiliöön. Keskus-
putken tulee osua ohjausventtiiliin alaosan reikään. Venttiilin 
(PUMP) lähdön tulee olla pumpun ulostulon kohdalla. Kiristä 
kiristysrengas varovasti sopivaan tiukkuuteen. HUOM! Liian 
kova kiristys saattaa vahingoittaa säiliötä tai ohjausventtiiliä. 
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Liitä letkuliitin paikoilleen venttiilinlähtöön käyttäen teippiä. 

Aseta suora liitin ja yhdistä pumpun päältä letku ohjeusvent-
tiiliin (PUMP) liittimeen käyttäen letkukiristimiä. 

Kiinnitä panta.

Pumpulle tulevaan liittimeen tulee 90-asteen kulmaliitin. Liitin 
asennetaan n. klo 14 asentoon.

Nosta suodatinyksikkö lämmittimen viereen. Letkujen asennus
Katkaise mustasta letkusta (3 m) kolme lyhyempää letkua. 
Mitat 80 cm, 60 cm ja 61 cm. 
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Suodattimen poistoliitin asennetaan suodattimen taakse.

Liitä paljun imuliitoksesta menevä letku pumpulle. Laita mo-
lempiin päihin letkuklemmarit. Letkun mitta 80 cm.

Kiristä letkuklemmarit.

Käytä teippiä.

Laita molempiin päihin letkuklemmarit ja kytke letku suodat-
timesta lämmittimelle Water In-liitäntään. Letkun mitta 60 cm.

Asenna 90-asteinen letkuliitos suodattimeen. Asenna liitin 
noin kello 4 asentoon.
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Kierrä letkuliitin paljuun käyttäen kierreteippiä. Asenna liitin 
noin klo 11 asentoon.

Laita molempiin päihin letkuklemmarit ja kytke letku lämmit-
timeltä Water Out liitännästä paljuun. Letkun mitta 61 cm.

Tarkista lopuksi, että kaikki letkukiristimet ja liitokset on 
kiritstetty. 

Polttoainetankin asennus
Avaa polttoaineen ilmaruuvi (mittarin keskellä).

Vie polttoainetankilta polttoaineletkut lämmittimelle. 

Suodattimen poistoliitin asennetaan suodattimen taakse.
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Vie polttoainetankilta polttoaineletkut lämmittimelle. 

Asennuksen viimeistely
Asenna lämmittimen ovi takaisin paikoilleen.

Asenna piippu paikalleen ruuveilla.
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Nyt voit laittaa kannen paikalleen pujottamalla sen piipun yli 
ja laskemalla seinien päälle. 

Ruuvaa kansi 4,2 x 55 mm ruuveilla kiinni. Laita piipun hattu piipun päähän. 

Laita piipun rengas paikalleen ja ruuvaa se kiinni 4 x 20 mm 
ruuveilla. 

Aseta suojakotelon etuseinä paikoilleen. Kiinnitä metalli-
kynnet/kiinnikkeet, joilla etuseinä lukitaan oikeille paikoille. 
Paikka selviää kun sovitat ja testaat metallikynsien lukitusta. 

Asennus on nyt valmis. Lue seuraavaksi kunnolla käyttöohje-
kirjat. Kuvassa olevat osat jäävät ylimääräisiksi. Tarkasta, että 
kaikki letkukiristimet ja liitokset on tehty.  

Huom! Ensimmäisen lämmityskerran jälkeen, 
tarkasta liitosten kireys uudelleen.





TEKNINEN TUKI JA HUOLTO

0400 470 915
huolto@rexnordic.com

Vi betjänar er även på svenska.
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