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Fraskrivelse: Produkter, produktinformasjon og veiledninger i dette dokumentet kan endres uten 
varsel. Trykte eksemplarer kontrolleres ikke.
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Løfteinstruksjoner for Itula panelpall
MERK: Det er mottakerens ansvar å ta hånd om lossing av de leverte varene og tilstanden til losseutstyret. Følg alltid 
produsentens instruksjoner ved lossing og håndtering av strålepaneler. Hvis tilstrekkelig personell og egnet utstyr for 
lossing ifølge instruksjonene ikke er tilgjengelig, må du avtale ordninger for lossing med kontaktpersonen hos Itula. Itula 
er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kommer av at disse instruksjonene ikke ble fulgt.

Inspeksjon ved levering
Når du mottar panelene, skal du alltid kontrollere tilstanden til forsendelsen for å se at det ikke er noen ytre skader og 
kontrollere antallet leverte pakker/artikler og at leveransen stemmer med følgeseddelen. Ikke signer fraktbrevet før 
inspeksjonen er fullført. Noter ned eventuelle skader på leveransen eller emballasjen i reservasjonsdelen i fraktbrevet 
og ta et bilde av skaden. Hvis det er gjort noen feil i leveransen, må du informere kontaktpersonen hos Itula umiddelbart 
og sende et bilde og en skriftlig beskrivelse av feilen. Transportholdbarheten til panelene og treemballasjen har blitt 
testet ved bruk av et Lansmont 6000-15-vibrasjonstestsystem med frekvenssykluser på 5–40 Hz i to timer, tilsvarende 
2400 km med lastebiltransport.

MERK: Hvis skaden ikke registreres i reservasjonsboksen, kan kravet bli avvist.

1.

3.

Itula strålepaneler leveres i transportkasser i tre. 
Kassene skal alltid løftes for å losses, aldri skyves 
eller trekkes. Ingen annen last skal plasseres oppå 
kassene når de løftes. Ikke fjern emballasjeetiketten 
som angir hvilke produkter som er i emballasjen.

Strålepaneler kan losses av en lastebil med 
en gaffeltruck. For å unngå skade skal kun én 
transportkasse flyttes om gangen. Når du løfter 
en kasse, plasseres gaflene til trucken på midten 
av kassen. Gaflene må være lenger enn dybden på 
kassen. Sørg for at transportkassen er balansert!

Hvis strålepanelene losses fra en lastebil med kran, må 
det brukes en lastebom når lasten løftes. Stroppene 
plasseres rundt kassen ved støttene. For å unngå 
skade skal kun én transportkasse løftes om gangen.

Ikke stable mer enn to transportkasser oppå hverandre. 
I dette tilfellet må den øverste kassen være nøyaktig 
innrettet med den nederste. Kassene må plasseres på 
et flatt underlag.

2.

4.

Merk: Løft herfra

https://www.itula.fi/nb
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2.

Åpne emballasjeskruene og ta av dekselet.

Plasser panelene slik at raden med paneler ikke velter 
når du løfter panelene ut av kassen. Paneler skal 
alltid plasseres slik at samme overflater er vendt mot 
hverandre.

Løft panelene ut av kassen i rekkefølge, start med det 
nærmest kanten. Identifikasjonsetiketten på siden av 
panelet angir posisjonen og produktkoden.

1.

3.

Utpakking 
Pakk ut panelene rett før montering. Da unngå man 
unødvendig bevegelse og ubeskyttet oppbevaring på 
arbeidsstedet. Pakk ut panelene i henhold til instruksjonene 
her.

Håndtering av paneler    

Oppbevaring og flytting av paneler på arbeidssteder 

Mottakeren har ansvar for å beskytte produktene mot vær og vind samt mot hærverk på arbeidsstedet. Hvis panelene 
ikke trengs umiddelbart, skal de oppbevares i emballasjen på et tørt sted der de er beskyttet mot vær og vind. Vær 
forsiktig når panelene flyttes slik at ikke overflaten blir ripet opp. Det anbefales å beskytte stråleoverflaten til panelet 
med et materiale som bølgepapp eller celleplast. Når panelene har blitt flyttet fra fraktkassen, skal de alltid bæres 
sideveis.

https://www.itula.fi/nb
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MERK: Pass på at panelene ikke blir vridd under håndteringen!

https://www.itula.fi/nb
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Generelle instruksjoner for montering
Under montering skal det kun brukes materiale og utstyr som er beregnet for byggearbeid. Før du begynner å montere 
panelene skal du gjøre deg kjent med VVS-planene og tiltenkt plassering av panelene. 

Opphengsalternativer
Vaiere
Ved fritthengende montering og integrert montering i nedhengte tak bruker du justerbare vaierfestesett. Du finner 
eksempler senere i dette dokumentet. 

Gjengestenger
Gjengestenger (ikke inkludert i leveransen) kan også brukes til å henge opp panelene.

Patenterte overflatebraketter
Paneler kan enkelt festes direkte til takoverflaten ved bruk av vår patenterte overflatebrakett. Panelene må henges rett 
og festesettene må innrettes med hverandre for å tillate varmeekspansjon og nøyaktig montering.

MERK: Den designede vanntilførselsplasseringen for paneler kan påvirke valget av type ItuGraf-panel. Se tegninger for 
monteringstype på side 10–25 og produkttypekodifisering på side 26. ItuCalc-designverktøy hjelper til med å velge riktig 
produkt for prosjektet ditt.

Monteringsinstruksjoner

https://www.itula.fi/nb
https://www.itula.fi/nb/itucalc
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Opphengsdetaljer
Bruk alltid produktet innenfor det angitte trygge arbeidsområdet, som finnes på emballasjen. Vaierfestesettene kan kun 
brukes for statisk belastning. Forsikre at monteringsvaierne er fri for olje og maling og ikke har noen merkbare defekter. 
Skjøt aldri sammen to vaierender på linje. Vinkelen som vaieren monteres i, påvirker bæreevnen. Standardvaiere har en 
støttet vektverdi på 15 kg ved en monteringsvinkel på 0°. 

Maksimal arbeidsbelastningsgrense (kg)
0° 15° 30° 45° 60°

HF Express nr. 1 15 14 13 11 8
HF Express nr. 2 45 43 39 32 23

1 2 3
Sett vaieren inn i det midtre hullet. Skyv låsesystemet langs vaieren 

og lag en sløyfe rundt lasten som 
skal henges opp.

Sett deretter vaieren inn i det midtre 
hullet på motsatt side for å danne 
en sløyfe.

Merk: Juster vaierlengden før vaieren belastes for enklere montering.

A B
Løsne belastningen på låsesystemet og trykk på ut-
løserknappen i samme retning som vaierinngangen.

Juster vaieren mens knappen er trykket inn.

Når ønsket posisjon er nådd, slipper du knappen for 
å gå tilbake til en fungerende funksjon.

Prøv aldri å justere låsesystemet mens belastnin-
gen fortsatt er påført.

Henge opp med vaiere

https://www.itula.fi/nb
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Etter at vaierne er satt i egnet festeposisjoner, kan panelet løftes opp til 
taket. Bruk en materiallift med polstrede tverrstenger til å løfte panelet nær 
monteringshøyden. Panelene skal alltid vatres med et vaterpass eller lignende 
instrument. Riktig vatring av panelene og stramming av vaierne sørger for at 
vaierne har lik belastning.

Vatring av paneler

https://www.itula.fi/nb
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Festealternativer med vaiere

Festepunkter på ItuGraf-paneler
Følgende figurer og tabeller viser antall og plassering av festepunktene på paneler med bredder på 595 mm, 895 mm og 
1190 mm. Vaiere kan brukes til å feste panelene til taket gjennom hullene på festetverrstangen.

Panelbredde: 595 mm

Panelbredde: 895 mm

600

600

600

600

600

https://www.itula.fi/nb
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Panelbredde: 1190 mm

600

600

600

600

600

https://www.itula.fi/nb


11

ItuGraf®-håndterings- og monteringsinstruksjoner 1.0

Itula Oy – Kvalitetsoppvarming www.itula.com

 h
 

1

2

*Quantity of wires depends on the accepted
vertical deflection on site.

Mengde opphengsvaier
L/B 595 895 1190
590 4 4 4

1190 4 4 4
1790 4 6 6
2390 4/6* 6 6
2990 6 6 6
3590 8 8 8

h

1 ItuGraf-opphengsvaier (15 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M
*Mengden vaier er avhengig av akseptert vertikal
krumning/nedheng på stedet.

https://www.itula.fi/nb
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Select the flexible hose length
according to panel opening.

 h
 

1

2

*Quantity of wires depends on the accepted
vertical deflection on site.

Mengde opphengsvaier
L/B 595 895 1190
590 4 4 4

1190 4 4 4
1790 4 6 6
2390 4/6* 6 6
2990 6 6 6
3590 8 8 8

h

1 ItuGraf-opphengsvaier (15 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M
*Mengden vaier er avhengig av akseptert vertikal
krumning/nedheng på stedet.

Velg lengden på slangen i henhold til
åpningsvinkelen på panelet.

Slangelengden er avhengig av 
posisjonen til vanntilkoblingen i 
forbindelse med panelet. Slangen må 
ikke trekkes i når panelet senkes.

https://www.itula.fi/nb
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 h
 

2

3

Antall patenterte overflatebraketter
L/B 595 895 1190
590 2 - -

1190 2 2 2
1790 2 3 3
2390 2 3 3
2990 3 3 3
3590 4 - -

1 Patentert overflatebrakett

2 *Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 ItuGraf-betongstøpeboks

4 Hovedrør i betong (følger ikke med i leveransen)

5 Skruer og skiver (følger ikke med i leveransen)

Mengde 
opphengsvaier
L/B 595
590 4

1190 4
1790 4
2390 4
2990 6*

h

1 ItuGraf-opphengsvaier (15 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 Nedhengt tak
*Legg til 2 hengere på midtstangen når lengden 
er 2990 mm

 4
5 

 20
0 

1

2

3

 
 

55

4

*Flexible hoses need to be insulated
to avoid noise due pressure shocks.

1

https://www.itula.fi/nb
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 500  h
 

2

3

Mengde 
opphengsvaier
L/B 595
590 1

1190 2
1790 2
2390 2
2990 3*

h

1 ItuGraf-opphengsvaier Y-modell (45 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 Nedhengt tak
*Legg til én Y-henger på midtstangen når lengden er 
2990 mm

1

https://www.itula.fi/nb
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 h
 

1

4

2

3

*Number of used fixing points depends on
the accepted vertical deflection on site.

 595 

3

2
Mengde 

sikkerhetsvaier
L/B 595
590 1

1190 2
1790 2
2390 2
2990 3*

h

1 ItuGraf-sikkerhetsvaier Y-modell (45 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 Nedhengt tak
*Legg til én Y-henger på midtstangen når lengden er 
2990 mm

Monteringsmetode med 
sikkerhetsvaier kan brukes når 
taksystemet rundt er designet til 
å tåle panelbelastningen.

Sikkerhetsvaierne kan justeres 
slik at det er mulig å senke 
panelet for inspeksjon.

Følg lokale byggeforskrifter for 
sikkerhetsbestemmelser for 
montering.

https://www.itula.fi/nb
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 500  h

 

2

3

 h
  500 

1

2

3

*Only for 600x600 modules.

*

Mengde 
opphengsvaier
L/B 595
590 1

1190 2
1790 2
2390 2
2990 3*

h

1 ItuGraf-opphengsvaier Y-modell (45 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 Nedhengt tak

Mengde 
opphengsvaier
L/B 595
590 1

h 500 mm

1 ItuGraf-opphengsvaier Y-modell (45 kg)

2 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 Nedhengt tak
*Kun for moduler på 600 x 600.

https://www.itula.fi/nb
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Henge opp med gjengestenger

Festepunkter på ItuGraf-paneler
Følgende figurer og tabeller viser antall og plassering for festepunktene på paneler med bredder på 595 mm, 895 mm og 
1190 mm. Gjengestenger kan brukes til å feste panelene til taket gjennom hullene på festetverrstangen.

Panelbredde: 595 mm

Panelbredde: 895 mm

https://www.itula.fi/nb
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Panelbredde: 1190 mm

https://www.itula.fi/nb


19

ItuGraf®-håndterings- og monteringsinstruksjoner 1.0

Itula Oy – Kvalitetsoppvarming www.itula.com

 h
 

1

4

2

3

*Number of used fixing points depends on
the accepted vertical deflection on site.

Antall M8-gjengestenger
L/B 595 895 1190
590 2 2 2

1190 2 2 2
1790 2 2 2
2390 2 3 3
2990 2 3 3
3590 3 4 4

h

1 M8-gjengestang (følger ikke med leveransen)

2 M8-låsemutter (følger ikke med leveransen)

3 M8-vingemutter (følger ikke med leveransen)

4 Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

MERK: Gjengestang kan ikke brukes til å montere panelene 
i nedhengt tak.

MERK: Antall brukte festepunkter er avhengig av akseptert 
vertikal krumning/nedheng på stedet.

Minimum monteringshøyde er 100–150 mm (det er fortsatt mulig å stramme vingemutre).

https://www.itula.fi/nb
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Opphengsdetaljer
1. Mål posisjonene til brakettene for panelplasseringen og fest dem til taket. Når du monterer et panel ved 

siden av en vegg eller et vindu, monteres braketten slik at siden med fjæren vender bort fra veggen/vinduet. 
Minimumsavstand mellom en brakett og veggen er 15 mm. Overflatebraketten inneholder flere hullplasseringer 
slik at boring inn i harde betongforsterkninger kan unngås. Når det er mulig, bør du bruke hullplasseringene som er 
nærmest brakettens ender for å minimere bøying.

2. Bruk en materialheis til å løfte panelene opp til brakettene. Løft én side av panelet opp og innrett det med 
fjærholderen. Før du gjør dette må du forsikre deg om at monteringssiden er vendt i riktig retning.

3. Skyv siden av panelet langsomt mot fjæren slik at den trykkes sammen.

4. Løft den andre siden av panelet mot taket og utløs fjærbelastningen. Begge sider av panelet skal nå støttes av 
braketten. Pass på å ikke ripe opp taket med panelet under montering.

5. Etter montering kan du skyve panelet litt vertikalt langs panelets langside for å justere posisjonen til enden.

MERK: Det kan være nødvendig med to personer til montering av de større panelene. Taket må være rett slik at større 
panelstørrelser (lengde over 2390 mm) ikke vris eller bøyes.

MERK: Paneltypen må være tilpasset vanntilkoblingen. Se paneltyper på side 24–25.

Videoinstruksjoner for montering med patentert overflatebrakett

Henge opp med patentert overflatebrakett

https://www.itula.fi/nb
https://www.youtube.com/watch?v=G_57x4kz1io
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Tegning med mål for montering med ItuGraf-overflatebrakett

SYMBOL BETYDNING VERDI (mm)

A Avstand mellom brakett og vegg B+C

B Avstand mellom panelende og vegg

Lengde (mm)
Antall 

overflatebraketter
Bredde 595 mm

Avstand fra enden 
av panelet (mm)

C = bredde 
595 mm

Antall 
overflatebraketter

Bredde 895 mm

Avstand fra enden 
av panelet (mm)

C = bredde 
895 mm

Antall 
overflatebraketter
Bredde 1190 mm

Avstand fra enden 
av panelet (mm)
C = bredde 1190 

mm

590 2 150 - - - -

1190 2 150 2 300 2 300

1790 2 150 3 300 3 300

2390 2 150 3 300 3 300

2990 3 150 3 300 3 300

3590 4 150 - - - -

MERK: Fest 
overflatebraketten ved 
punkt 1 først.

https://www.itula.fi/nb
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Panelbredde: 595 mm
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Panelbredde: 895 mm

Festepunkter på ItuGraf-paneler med patenterte overflatebraketter
Følgende figurer og tabeller viser antall og festepunkter for paneler med bredder på 595 mm, 895 mm og 1190 mm.

Festealternativer med patentert overflatebrakett

https://www.itula.fi/nb


23

ItuGraf®-håndterings- og monteringsinstruksjoner 1.0

Itula Oy – Kvalitetsoppvarming www.itula.com

 1099 

 1099 

 1099 

 1190 

 8
43

 
 3

00
 

 3
00

 

 1
79

0 

 4
30

 
 3

00
 

 7
08

 

 1
19

0 
 3

00
 

 1190 

 5
43

 
 3

00
 

 1190 

 3
00

 
 4

08
 

 2
39

0 

 1099 

 3
00

 

 1190 

 3
00

 
 1

00
8 

 1
14

3 
 2

99
0 

Panelbredde: 1190 mm
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Select the flexible hose length
according to panel opening.

 h
 

1

2

*Quantity of wires depends on the accepted
vertical deflection on site.

Antall patenterte overflatebraketter
L/B 595 895 1190
590 2 - -

1190 2 2 2
1790 2 3 3
2390 2 3 3
2990 3 3 3
3590 4 - -

1 Patentert overflatebrakett

2 *Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 Skruer og skiver (følger ikke med i leveransen)

1

2

 
 

33

*Flexible hoses need to be insulated
 to avoid noise due pressure shocks.

*Fleksible slanger må være isolert for å unngå
støy på grunn av utvidelse og/eller trykkstøt.

MERK: Paneler med en høyde på 35 mm kan brukes når fleksible slanger føres gjennom 
avlange hull i panelendene.

MERK: Legg til et ”Armaflex”-isoleringsstykke

https://www.itula.fi/nb


25

ItuGraf®-håndterings- og monteringsinstruksjoner 1.0

Itula Oy – Kvalitetsoppvarming www.itula.com

Antall patenterte overflatebraketter
L/B 595 895 1190
590 2 - -

1190 2 2 2
1790 2 3 3
2390 2 3 3
2990 3 3 3
3590 4 - -

1 Patentert overflatebrakett

2 *Fleksibel koblingsslange DN10 x 1/2” M

3 ItuGraf-betongstøpeboks

4 Hovedrør i betong (følger ikke med i leveransen)

5 Skruer og skiver (følger ikke med i leveransen)

 4
5 

 20
0 

1

2

3

 
 

55

4

*Flexible hoses need to be insulated
to avoid noise due pressure shocks.

MERK: Panelhøyde 45 mm må brukes.

*Fleksible slanger må være isolert for å unngå
støy på grunn av utvidelse og/eller trykkstøt.

MERK: Legg til et ”Armaflex”-isoleringsstykke

https://www.itula.fi/nb
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Vi anbefaler å bruke paneler på 595 x 2990 
i seriekoblinger.

ItuGraf-produktkoder er utformet som vist nedenfor.

IG35-595 - 2990-1B-V

Panel height or 
ceiling model

• 35
• 45
• A*
• E*
• LP*
• DS*
• DG*
• Z*

Panel width

• 595 (35 / 45)
• 895 (45)
• 1190 (45)
• 595 (A)
• 590 (E)
• 590 (LP)
• 599 (DS)
• 592 (DG)
• 592 (Z)

Panel length

• 590
• 1190
• 1790
• 2390
• 2990
• 3590
• *2990 (A)
• *2975 (E)
• *2975 (LP)
• *2999 (DS)
• *2975 (DG)
• *2999 (Z)

Circuit

• 1
• 2
• 0 (Dummy panel)

Serial connection code

• 1/2 (Standard,  no hole)
• A (CE* Hole)
• B (Flow-through panel, no hole)
• C (Flow-through panel, holes in both CE* and SCE*)
• D (Flow-through panel SCE* Hole)
• E (Flow-through panel, CE* Hole)

*CE=Connection End
*SCE=Serial Connection End

-I2

Surface type and color

• V (Smooth, standard color)
• VE (Smooth, special color)
• P (Standard perforation, standard color)
• PE (Standard perforation, special color)
• X (Special perforation, standard color)
• XE (Special perforation, special color)

Insulation

• I2 (Factory fitted insulation)
• " " (Left empty means without

insulation)

Serie- 
koblings-

kode

Beskrivelse:
CE = koblingsende 
SCE = seriekoblingsende

1 1-kretspaneler, standard
Ingen hull

1A 1-krets
CE-hull

1B 1-krets, gjennomstrømningsteknologi
Ingen hull

1C 1-krets, gjennomstrømningsteknologi
 Hull i både CE og SCE

1D 1-krets, gjennomstrømningsteknologi
SCE-hull

1E 1-krets, gjennomstrømningsteknologi
CE-hull

2 2-kretspaneler, standard
Ingen hull

2A 2-krets
CE-hull

2B 2-krets, gjennomstrømningsteknologi
Ingen hull

2C 2-krets, gjennomstrømningsteknologi
Hull i både CE og SCE

2D
2-krets, gjennomstrømningsteknologi

SCE-hull

2E
2-krets, gjennomstrømningsteknologi

CE-hull

Forklaring for panelproduktkodene

https://www.itula.fi/nb
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Serie- og parallellkoblinger for panel

ItuGraf-paneler kan kobles i serie i henhold til romspesifikasjoner. Den brukte produkttypen kommer an på den valgte 
monteringsmetoden. Standardpanelene kan brukes når de henges opp med vaiere. Når montering med patentert 
overflatebrakett brukes, skal panelene ha huller i endene for vanntilkoblinger. Hvis vanntilførselen kommer til panelet 
gjennom taket, skal panelhøyden 45 mm brukes slik at slangene får plass gjennom tverrstengene. Se side 25.

Seksjonsvisning av koblingsendehullet vises nedenfor. De fleksible slangene monteres gjennom hullene som kobler 
panelrørene sammen.

Maksimal lengde på avlangt hull: 175 mm

https://www.itula.fi/nb
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1-krets – seriekobling med to paneler på linje

Når de fleksible koblingsslangene kan trekkes over panelkanten
Koble panel 1B eller 1E (SCE ingen hull) til panel 1 (standard / ingen hull).
For eksempel PANEL 1: IG35-595-2990-1B-V koblet til PANEL 2: IG35-595-2990-1-V

Når de fleksible koblingsslangene må trekkes gjennom panelet
Koble panel 1D eller 1C (SCE-hull) til panel 1A (CE-hull). 
For eksempel PANEL 1: IG35-595-2990-1C-V koblet til PANEL 2: IG35-595-2990-1A-V

Eksempler på ItuGraf-seriepanelkoblinger

S = “Supply” tilførsel   
R = “Return” retur

CE CESCE

Koblingsmetode

Kode Koblingsende (CE) Seriekoblingsende (SCE)

1B Ingen hull Ingen hull

1D Ingen hull Hull

1E Hull Ingen hull

1C Hull Hull

Koblingsmetode

Kode Koblingsende (CE)

1 (standard) Ingen hull

1A Hull

Panel 1 Panel 2

S SR RR S

https://www.itula.fi/nb


29

ItuGraf®-håndterings- og monteringsinstruksjoner 1.0

Itula Oy – Kvalitetsoppvarming www.itula.com

2 kretser – seriekobling med to paneler på linje
SH = ”Supply Heating”, tilførselsvarme
RH = ”Return Heating”, returvarme
SC = ”Supply Cooling”, tilførselskjøling
RC = ”Return Cooling”, returkjøling

CE CESCE

Koblingsmetode

Kode Koblingsende (CE) Seriekoblingsende (SCE)

2B Ingen hull Ingen hull

2D Ingen hull Hull

2E Hull Ingen hull

2C Hull Hull

Koblingsmetode

Kode Koblingsende (CE)

2 (standard) Ingen hull

2A Hull

Panel 1 Panel 2

SCRC SHRH SCSHRC RH SC SH RC RH

Når de fleksible koblingsslangene kan trekkes over panelkanten
Koble panel 2B eller 2E (SCE ingen hull) til panel 2 (standard / ingen hull).
For eksempel PANEL 1: IG35-595-2990-2B-V koblet til PANEL 2: IG35-595-2990-2-V

Når de fleksible koblingsslangene må trekkes gjennom panelet
Koble panel 2D eller 2C (SCE-hull) til panel 2A (CE-hull).
For eksempel PANEL 1: IG35-595-2990-2C-V koblet til PANEL 2: IG35-595-2990-2A-V

https://www.itula.fi/nb
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CE CESCE

Koblingsmetode

Kode Koblingsende (CE) Seriekoblingsende (SCE)

2B Ingen hull Ingen hull

2D Ingen hull Hull

2E Hull Inget hål

2C Hull Hull

Koblingsmetode

Kode Koblingsende (CE)

1 (standard) Ingen hull

1A Hull

Panel 1
2-kretspanel

Panel 2
1-kretspanel

SHRH SCRC SCRC SC RC

SH = ”Supply Heating”, tilførselsvarme
RH = ”Return Heating”, returvarme
SC = ”Supply Cooling”, tilførselskjøling
RC = ”Return Cooling”, returkjøling

1 og 2 kretser kombinert – seriekobling med to paneler på linje

Når de fleksible koblingsslangene kan trekkes over panelkanten
Koble panel 2B eller 2E (SCE ingen hull) til panel 1 (standard / ingen hull).
For eksempel PANEL 1: IG35-595-2990-2B-V koblet til PANEL 2: IG35-595-2990-1-V

Når de fleksible koblingsslangene må trekkes gjennom panelet
Koble panel 2D eller 2C (SCE-hull) til panel 1A (CE-hull).
For eksempel PANEL 1: IG35-595-2990-2C-V koblet til PANEL 2: IG35-595-2990-1A-V

Første panel (til venstre) med gjennomstrømningsteknologi for varming og kjøling med to meanderrør. Andre 
panel (til høyre) for utvidet kjølekapasitet med enkelt meanderrør. Varmekrets for første panel vil bli lukket ved SCE 
(seriekoblingsende) med en fleksibel slange.

Trykktest
Etter at panelene har blitt hengt opp og vatret, må de 
trykktestes på en kontrollert måte og resultatene må 
dokumenteres. Systemet for vannsirkulasjon må testes 
først med luft og deretter med vann. 

https://www.itula.fi/nb


31

ItuGraf®-håndterings- og monteringsinstruksjoner 1.0

Itula Oy – Kvalitetsoppvarming www.itula.com

Eksempler på kontroller for ulike panelkoblinger

Nedenfor vises de vanligste koblingene for ItuGraf-paneler.

https://www.itula.fi/nb
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Fjerne beskyttelsesinnpakningen fra panelet
Stråleoverflaten til panelet er dekket med beskyttelsesinnpakning. Fjern innpakningen etter montering når arbeid som kan 
skitne til overflaten er fullført. Under integrert montering fjernes innpakningen fra panelkantene under monteringstrinnet. 
Hvis panelene brukes til oppvarming av byggeplassen, må beskyttelsesplasten fjernes før oppvarmingen starter.

MERK: Innpakningen er utviklet for å beskytte panelet mot flekker og små riper. Innpakningen vil ikke beskytte panelet mot 
støt, og er ikke vanntett.

MERK: Ikke fjern identifikasjonsetiketten på innsiden av panelet.

MERK: Det kan være små rester av grafitt på beskyttelsesfilmen.

Rengjøre panelene
Bruk en fuktig klut til å rengjøre metalloverflatene på panelene. pH-en til rengjøringsmidlene som brukes med vann, 
må være mellom 5 og 9. Rengjøringsmiddelet må ikke inneholde hydrogenperoksid, høye konsentrasjoner av klor 
eller fosforsyre. Unngå bruk av organiske løsemidler og slipende midler på overflater. Følg bruksanvisningene fra 
produsenten av rengjøringsmiddelet og bruk angitte konsentrasjoner. Kontakttiden med overflaten må ikke overstige 30 
minutter. Etter rengjøring må du tørke godt av det behandlede området for å sikre at rengjøringsmiddelet er helt fjernet 
fra metalloverflaten.

Mulig ompakking
Følg riktig rekkefølge for pakking og bruk papplater til å beskytte paneloverflatene under transport. Legg ett og ett 
panel i kassen om gangen, og legg papp mellom panelene for å beskytte stråleoverflatene. Stråleoverflatene plasseres 
mot hverandre i kassen. De glatte overflatene plasseres mot hverandre i kassen. Plasser en papplate mellom panelene 
slik at den går litt over kanten på panelet. Én kasse har plass til maksimalt 25 paneler ved siden av hverandre. Sørg for 
at panelene ikke kan bevege seg inne i kassen ved hjelp av for eksempel pappfyllmateriale. Det er nødvendig med to 
personer for å løfte panelene opp i kassen. Ta tak i begge ender av panelet og legg dem forsiktig ned i kassen. 

Fraskrivelse: Produkter, produktinformasjon og veiledninger i dette dokumentet kan endres uten varsel. Trykte 
eksemplarer kontrolleres ikke.

https://www.itula.fi/nb
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Garanti

Hvis leverte varer er defekte på noen måte, eller en leveranse er ufullstendig, skal kjøperen skriftlig informere leverandøren 
om mangelen umiddelbart og ikke senere enn sju (7) dager etter datoen for mottak av varene. Kjøperen skal utføre en 
ekstra inspeksjon av et produkt i henhold til normal prosedyre, før det monteres, festes eller brukes. Kjøperen skal 
informere leverandøren om defekten som ikke ville vært mulig å legge merke til på leveringstidspunktet innen sju (7) 
dager fra den påståtte defekten oppsto. Klagen må leveres skriftlig, og den må omfatte den detaljerte beskrivelsen av 
defekten(e) og bilder av defekten. Kjøperen skal levere det defekte produktet eller den defekte delen til leverandøren 
innen tretti (30) dager. Hvis kjøperen ikke følger disse varsel- og klageperiodene, mister kjøperen retten til å påberobe 
defektene.

Garantien for alle produkter er gyldig i 24 måneder fra leveringsdatoen fra leverandøren. Leverandøren har rett til, 
etter eget skjønn, å enten reparere de defekte varene, levere erstatningsvarer eller gi en rabatt på prisen for varene. 
Kjøperen har kun rett til kompensasjon hvis det er samtykket til skriftlig på forhånd av leverandøren. Garantiansvaret 
kan ikke være mer enn den opprinnelige verdien til de leverte varene. De erstattede eller kompenserte produktene 
tilhører leverandøren. Leverandøren er ikke ansvarlig for defekter som skyldes en feil ved montering, mangel på å følge 
monteringsinstruksjonene, normal slitasje, feil oppbevaring eller bruk, feil eller uegnet vedlikehold eller uaktsomhet 
fra sluttbrukeren, eller noen annen årsak som ikke er leverandørens skyld. Eventuelt ekstra ansvar fra leverandørens 
side, spesielt når det gjelder ytterligere erstatning, tap av inntekt, nedstengning av virksomhet, ødelagt utstyr, krav fra 
tredjeparter eller andre direkte eller indirekte, eller følgeerstatninger, er uttrykkelig ekskludert.

Les mer om Itula Oys generelle vilkår her.

https://www.itula.fi/nb
https://www.itula.fi/sites/default/files/2021-06/itula_general_terms_and_conditions_of_sales_and_delivery_2021.pdf

