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UXD - OMBYGGINGSSETT for DELTA SERIE
UXD - OMBYGGNADSSATS för DELTA SERIE

For OSO Delta serie boligberedere - FDV
För OSO Delta serie varmvattenberedare
NO: OMBYGGINGSSETT - UXD er beregnet for bruk med 200 og 300 liters beredere i OSO Delta serie. Settet gjør det mulig å montere blandeog sikkerhetsventil på Delta DC, DGC og DTC boligberedere. Settet inneholder UX blandeventil, kaldtvanns nedføringsrør, adapter 3/4” til ø22 mm
for feste av UX til toppstuss samt SV2 sikkerhetsventil med overgang til 3/4” anslutning.
Montasje, se baksiden.

SE: OMBYGGNADSSATS - UXD är beräknad för användning med 200 och 300 liters beredare i OSO Delta serie. Satsen gör det möjligt att montera blandnings- och säkerhetsventil på Delta DC, DGC och DTC varmvattenberedare. Satsen innehåller UX blandarventil, kallvattensrör, adapter
3/4” till ø22 mm för anslutning av UX till toppmuffen samt SV2 säkerhetsventil med övergåmg till 3/4” anslutning.
Montage, se baksidan.

Tekniske data
FORDELER
Sett med UX blandeventil, SV sikkerhetsventil, adapter
og kaldtvannsrør.

Varenr. Varebetegnelse
Dimensjon
Vekt
Volum
Beskrivelse
NRF
frakt - mm frakt - kg frakt - M³
801 57 34 UXD 200
Omb. sett for bl. ventil på Delta 200 160x60x1035
1,0
0,10
801 57 35 UXD 300
Omb. sett for bl. ventil på Delta 300 160x60x1450
1,1
0,14

For Delta serie indirekte oppvarmede
boligberedere.
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UXD OMBYGGINGSSETT - montasje
UXD OMBYGGNADSSATS - montage
NO: UXD ombyggingssett - montasje:
Hvis UXD ombyggingssett skal monteres på bereder
som allerede er satt i drift, gjør følgende:
1. Bryt strømtilførsel, og sørg for at den ikke kan påsettes igjen mens arbeidet pågår.
2. Tøm berederen for vann i h.t. instruks i produktets
montasjeanvisning.
3. Monter UXD-settet som forklart nedenfor. NB: Fyll
berederen helt opp med vann før strøm påsettes!
Montering av UXD ombyggingssett:
1. Adapter skrus ned i 3/4” toppanslutning på Delta
bereder. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
2. KV-rør skrus inn i UX blandeventil. Trekkes godt
til for hånd.
3. SV2 sikkerhetsventil skrus inn i nedre anslutning i
front som vist. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks.
Loctite e.l.
4. Blandeventil UX er justerbar 45-80°C. Ønsket temperatur til kranene kan stilles på rattet (1). Vri rattet
helt mot pluss (+), still deretter inn temperaturen
ved å vri mot minus (-) i ht. tabellen nedenfor.

UX blandeventil/
blandarventil
KV-rør/rör
Adapter 3/4”- ø22

SE: UXD ombyggnadssats - montage:
Om UXD ombyggnadssats ska monteras på bereder
som redan är i drift, gör så här:
1. Bryt strömtillförsel och sörj för att den inte kan påsättas igen medan arbetet pågår.
2. Tömma beredaren för vatten enligt produktens
manual (medföljer produkten).
3. Montera UXD-satsen som förklarad nedan. OBS:
fylla beredaren helt med vatten innan ström sättas
på!
Montering av UXD ombyggnadssats:
1. Adapter skruvas ner i 3/4” toppmuff på Delta beredare. Använd gängtätningsmedel, t.ex. Loctite
eller dylikt.
2. KV-röret skruvas in i UX blandarventil som visad i
illustrationen. Åtdras för hand.
3. SV2 säkerhetsventil skruvas in i nedra anslutning
som visad. Använd gängtätningsmedel, t.ex. Loctite eller dylikt.
4. Blandarventil UX är justerbar 45-80°C. Önskad
temperatur till kranar kan ställas på ratten (1). Vrida
ratten helt mot pluss (+), ställa därefter in önskad
temperatur genom att vrida ratten mot minus (-)
enligt tabellen.

Omdr. / varv
0
1/4
1/2
3/4

Temperatur
Ca. 70°C
Ca. 60°C
Ca. 50°C
Ca. 40°C

1

SV2 sikkerhets/
säkerhetsventil

