
ASENNUSOHJE
FINNSTRIP EE -lämmittimet



MITAT JA KYTKENTÄ

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

Kytkentävaihtoehdot. 230 V 230 V

230 V 400 V3N ~ 400 V3 ~

150 (EE6-EE20)
200 (EE24-EE36)

70 (EE6-EE20)
120 (EE24-EE36)

1800

300 (EE6-EE20)
600 (EE24-EE36)



ASENNUS

1. Finnstrip EE6 - EE36 230/400V lämmittimet ovat tarkoitettu kiinteään asen-
nukseen. Asennuksen saa suorittaa vain sähköpätevyyden omaava henkilö ja se 
on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesesti.

2. Lämmittimet voidaan asentaa kattoon (EE6 - EE36) tai vaakatasoon seinälle 
(EE6 - EE20). Pakkauksessa vakiona kattokiinnikkeet. Seinäkiinnike EE7 saa-
tavilla lisävarusteena. Alin asennuskorkeus on 1,8 m lattiapinnasta. Ota myös 
huomioon minimietäisyydet ympärillä oleviin kohteisiin (kuva 1). Mikäli lämmitin 
joudutaan asentamaan seinälle pystysuunnassa, on kytkentäpäädyn oltava alim-
massa päädyssä. Ei saa asentaa pistorasian päälle.

3. Mukana tulevien kattokiinnikkeiden ruuvien asennusvälit C/C (kuva 2) ja tau-
lukko. Kuvassa ”D” on lämmittimen kiinnityksen ruuviväli ja (kuva 3) osoittaa 
kattokiinnikkeen mitat ja ruuvien sijainnin.

4. Voidaan käyttää myös riippuasennuksessa vaijerilla tai ketjulla. Riippuasennuksen 
koukut (HB-4) saatavilla erikseen.

5. Lämmittimen yläpinnalla on johtojen läpiviennit ”CG”. Kytkentä tehdään viereisen 
sivun kytkentäkuvien mukaisesti. Lämmittimet voidaan ketjuttaa. Varmistettava 
ettei sähköjohto pääse kosketuksiin lämmittimen kuumien osien kanssa.

6. Kun lämmitin käynnistetään ensimmäisen kerran tai pitkän käyttökatkon jälkeen, 
saattaa siitä muodostua vähäistä savua ja/tai käryä. Tämä on täysin normaalia ja 
loppuu lyhyen käyttöjakson jälkeen. Varmista että tila on hyvin tuuletettu ja ota 
huomioon mahdollinen paloilmoitinjärjestelmä.
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7. Kaikki lämmitysjärjestelmät sattavat lämpölaajenemisen johdosta hieman ”nap-
sua” ja tämä on täysin normaalia myös tämän lämmittimen kohdalla.

8. Ajan kuluessa saattaa lämmitimen pinnassa tapahtua värimuutoksia (pronssiin-
tumista) ja tämä on täysin normaalia.

9. Aerosolit, liuottimet, maalit, pöly, yms. saattaa kertyä lämmittimen pintaan ja 
aiheuttaa värimuutoksia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lämmittimen toimintaan tai 
lämmitystehoon. Katkaise aina lämmittimen virta mikäli tiloissa maalataan tai 
maali on kuivumisvaiheessa.

10. Lämmittimen lämmityselementti on mahdollista vaihtaa ilman koko lämmittimen 
irrottamista katosta tai seinästä. Katkaise syöttöjännite, Irroita lämmityselemen-
tin ruuvit ja johtimet ja vaihda uusi varaosa tilalle. Kysy varaosia toimittajaltasi.

11. Energiataloudellisuus Ecodesign -termostaatilla ohjattuna vastaa direktiivissä 
2009/125/EC säädettyä tasoa (ErP).

12. Turvallisuus: Asennus on aina suojattava vikavirtasuojalla (30 mA). Lämmit-
timen pinta käytössä erittäin kuuma! Ei saa peittää! Käyttäjiä on valistettava 
tuotteen ominaisuuksista ja turvallisuuskäytännöistä.



Sähkönumero Tyyppi
Käyttö-
jännite 

(V)

Teho 
(W)

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

C/C 
(mm) Kg

81 788 02 EE6 230 600 960 160 50 600 5

81 788 03 EE8 230 800 650 290 50 370 6

81 788 04 EE10 230 1000 1680 160 50 1030 8

81 788 05 EE12 230 1200 960 290 50 600 8.5

81 788 06 EE16 230 1600 1360 290 50 820 11.5

81 788 07 EE20 230 2000 1680 290 50 1030 14

81 788 08 EE24 230 / 400 2400 1360 430 50 820 16.5

81 788 10 EE36 230 / 400 3600 1680 430 50 1030 20

Taulukko.
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PST-Takuun kohde

Asennuspaikka

Nimi

Katuosoite, postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Asennuksen ja sähköasennuksen suorittaja (yritys ja rekisteröintinro)

Ostopaikka

Asennuspäivä

Sähköasentajan allekirjoitus

Takuun voimassaolo edellyttää tämän todistuksen huolellisen täyttämisen.

TAKUUTODISTUS



Pistesarjat Oy 
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä so-
veltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin 
tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. 
Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset 
takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

• Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien 
määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti. 

• Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.

• Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.

• Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.

• Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Hävitysohjeet
Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden 
kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikal-
lista lainsäädäntöä noudattaen.
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