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INSTRUKCJA MONTAŻU KLIMAKONWEKTORÓW CVK2/CVK4/CVKS 
 

Klimakonwektor podłogowy montuje się tak, aby wentylator znajdował się od strony pomieszczenia, 

natomiast wymiennik ciepła znajdował się od strony przegrody przeszklonej.  

 
Aby nie następowała utrata ciepła i chłodu do podłogi wannę kanału należy od zewnątrz zaizolować termicznie. 
Montując klimakonwektor należy również pamiętać o wytłumieniu akustycznym przestrzeni miedzy wanną 
klimakonwektora a kanałem i warstwami podłogowymi. Jako materiał dławiący można użyć np. niskoprężnej 
pianki montażowej.  
 
Otwory przyłączeniowe standardowo wykonywane są  z lewej strony kanału. Istnieje możliwość wykonania 
klimakonwektora z otworami przyłączeniowymi znajdującymi się po prawej stronie (na zamówienie). W ścianie 
wanny (obudowy) kanału znajdują się cztery otwory: dwa otwory znajdują się na wysokości króćców 
przyłączeniowych danego wymiennika, trzeci otwór służy jako otwór pomocniczy (między innymi do 
poprowadzenia wszelkiego rodzaju niezbędnych przewodów przyłączeniowych, kapilary itp.), natomiast czwarty  
- odpływowy, należy połączyć z kanalizacją – służy do odprowadzenia skroplin. W klimakonwektorach znajdują 
się 4 kotwy mocujące, które umożliwiają przytwierdzenie go do podłogi.  
 
 

 

Klimakonwektor ścienny typ CVKS montuje się tak, aby wymiennik ciepła znajdował się na dole a 

wentylator na górze.  

 
Klimakonwektor wiesza się we wnęce ściany na kołkach. Głębokość wnęki powinna mieć wymiar zbliżony do 
wymiaru klimakonwektora. Szerokość wnęki może zawierać luz montażowy, który następnie należy wypełnić. 
Kratka klimakonwektora powinna być zlicowana ze ścianą.  
 

Otwory przyłączeniowe standardowo wykonywane są  z prawej strony kanału. Istnieje możliwość wykonania 
grzejnika kanałowego z otworami przyłączeniowymi znajdującymi się po lewej stronie (na zamówienie).  
 
W ścianie wanny (obudowy) kanału znajdują się cztery otwory: dwa otwory znajdują się na wysokości króćców 
przyłączeniowych danego wymiennika, trzeci otwór służy jako otwór pomocniczy (między innymi do 
poprowadzenia wszelkiego rodzaju niezbędnych przewodów przyłączeniowych, kapilary itp.), natomiast czwarty  
- odpływowy, należy połączyć z kanalizacją i służy do odprowadzenia skroplin. 
 
W klimakonwektorach znajdują się 4 kotwy mocujące, które umożliwiają przytwierdzenie go do ściany. 
 
Podczas montażu należy dokładnie zabezpieczyć wnętrze kanału aby uniknąć zabrudzenia i zniszczenia 
urządzeń znajdujących się wewnątrz klimakonwektora (wymiennik, wentylator). 
 
W celu uniknięcia ugięcia wzdłużnego (deformacji rantów klimakonwektora) podczas wykonywania wylewki 
betonowej należy zastosować elementy rozpierające wannę. 
 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wzdłuż wymiennika ciepła wewnątrz wanny, ponieważ spowoduje to 
zaburzenia w rozkładzie temperatur oraz zmniejszy cyrkulację powietrza. Króćce mają gwint wewnętrzny ¾”. 
Podłączenia można dokonać za pomocą prostych i kątowych zaworów termostatycznych. Nie jest możliwe 
obrócenie wymiennika ciepła o 180º do instalacji.   
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Szczegółowe informacje dotyczące montażu dołączane są do każdego zakupionego klimakonwektora wraz z 
warunkami gwarancji. 
 

 

 

Wylewka betonowa
Posadzka

Twardy styropian

Folia PE

Kotwa mocująca

Płyta betonowa

Pianka
niskorozprężna

Kratka Obramowanie np. typ L
Dylatacja
(np. korek)

 
Przykład posadowienia klimakonwektowa podłogowego 

(widok z boku) 
 

 

Kotwa mocująca

Kratka

Śruba mocująca

 
Przykład posadowienia klimakonwektowa ściennego (widok z boku) 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
 

Uwaga!  

Podłączenia elektryczne mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi SEP i 

przestrzegając odpowiednich norm PN.  

Napięcie zasilające można włączyć dopiero po sprawdzeniu poprawności całego schematu podłączeniowego. 

Zabrania się zasilania klimakonwektora bezpośrednio z sieci o napięciu ~230V.   

 

 

ON

1 2 3

UWAGA! Switch znajdujący się na tylnej obudowie
termostatu przełączyć w pozycję "1" zgodnie z rysunkiem

 
Schemat połączeń dla regulatora RDG160 

 



 

VERANO, ul. Vetterów 7A, 20-277 Lublin, email: info@v-k.pl, handel@v-k.pl, www.verano-konwektor.pl 
Tel. +48 81 44-08-330, Fax.+48 81 44-08-333, Tel.kom. +48 515 166 103, Tel.kom. +48 530 796 007 

 

4 

 

 

 
Przykładowy schemat połączeń dla regulatora   

 


