Aansluitingen LEMET NE/SE serie
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1. Monteer altijd het meegeleverde overdrukventiel van 6 bar om aanspraak te kunnen maken op garantie.
2. Het overdrukventiel zo dicht als mogelijk bij de boiler monteren.
3. De niet gebruikte gaten kunt u afdoppen met een daarvoor bestemde afdichting.
4. Gebruik altijd voldoende teﬂontape om een goede afdichting te garanderen.
5. Controleer regelmatig (zo vaak als in handleiding beschreven en minimaal eenmaal per 2 jaar) het verwarmingselement
op kalkaanslag. Vervang dan meteen de anode.
6. Indien er sprake is van een onregelmatige waterdruk altijd een drukreduceerventiel monteren om beschadiging van de
boiler te voorkomen.
7. Het boilervat is bedoeld voor (drink) water en aansluiting op een normale waterleiding (2 tot 3 bar).Bij gebruik anders dan
(drink)water ( zoals bijvoorbeeld cv water) kan het verwarmingselement en anode sneller slijten. Dit valt niet onder garantie.
8. Monteer het boilervat altijd op een stevige ondergrond zo horizontaal als mogelijk.
9. Controleer regelmatig dat de temperatuur in het boilervat niet boven de 85 graden celsius uitkomt om beschadiging van
het boilervat te voorkomen.
10. Vaak kan het verwarmingselement in de montage ﬂens of ﬂens inspectiegat gemonteerd worden. Indien dit het geval
is kunt u eenvoudig de ﬂens verwijderen. De rubberen afsluiting kunt u op maat snijden en weer gebruiken bij
terug plaatsen van de ﬂens verwarmingselement.
11. Laat de boiler alleen door een erkende installateur monteren.
12. Raadpleeg uw leverancier bij eventuele vragen.

