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Radyatör Montajı 

 

1. Montaj seti içeriği; 

a. 10 mm dübel   (4 adet)  (Şekil-1) 

b. 10 mm vida   (4 adet)  (Şekil-2) 

c. Radyatör konsolu  (2 adet)   (Şekil-3) 

d. Konsol klipsi   (4 adet)   (Şekil-4) 

e. Purjör tapa   (1 adet)   (Şekil-5) 

f. Kör tapa    (1 adet)   (Şekil-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Önemli Not: Yukarıda yer alan malzeme adetleri 2 metre yükseklik 

ve 1,25 metre uzunluğa kadar olan radyatörler için geçerlidir. 

Radyatör uzunluğu 2 metreden yüksek olan ürünlerde dübel, vida ve 

konsol klipsleri 6’şar adet, konsollar ise 3’er adet olarak; radyatör 

uzunluğu 1,25 metreden uzun olan ürünlerde ise dübel, vida ve 
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konsol klipsleri 8’er adet, konsollar ise 4’er adet olarak paketinizde 

hazır olarak gelmektedir. 

*Önemli Not: Garanti Süresi, ürünün fatura tarihinden itibaren 

başlar ve 5 yıldır. Risa Alüminyum Radyatör’ce yetkilendirilen servis 

tarafından Sentinel X100 kireç ve korozyon inhibitörü uygulaması 

yapılması durumunda garanti süresi +2 yıl otomatik olarak uzar. Her 

iki yılda bir, Risa Alüminyum Radyatör’ce yetkilendirilen servis 

tarafından Sentinel X100 kireç ve korozyon inhibitörü uygulaması 

yapılması durumunda garanti süresi 10 yıldır. 

2. Dübel (Şekil-1), vida (Şekil-2) ve konsol klipsleri (Şekil-4), 

radyatörün arkasında bulunan askılıkların arasında; tapalar 

(Şekil-5,6) radyatöre takılı halde, konsollar (Şekil-3) ise paketin 

yan tarafında bulunmaktadır. 

 

*Önemli Not: Montaja başlamadan önce, montaj setini açarak 

içeriğin tam olduğundan emin olun. Eksik malzeme varsa 

tamamlayarak montaj işlemine başlayın. 

*Önemli Not: Paketi açarken kesici alet kullanmayın. 

 

3. Tesisatınız çekili ve kullanıma hazırsa, tesisat bağlantı biçimine 

ve tesisat borularının çıktığı yön ve şekle göre radyatörünüzü 
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uygun biçimde duvara konumlandırın. Terazi yardımıyla 

radyatörünüzün düz konumlandığından emin olun (Şekil-7, 8). 

 

4. Radyatörünüzü köşe noktalarını işaretleyin (Şekil-9). 

 

 

 

 

 

 

5. Radyatörünüzün askılık mesafelerini radyatörünüzün 

kenarlarından ölçün ve duvar üzerinde yerlerini işaretleyin 

(Şekil-10). 

 

6. Konsol için, işaretlediğiniz yerleri bir matkap yardımıyla delin 

ve dübel ile vidaları kullanarak konsolun montajını yapın  

(Şekil-11). 
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7. Duvara montajladığınız konsolların üzerlerine konsol klipslerini 

takın ve radyatörünüzü uygun şekilde yerleştirin (Şekil-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Önemli Not: Konsolları iki yönlü olarak kullanabilirsiniz. Bu nedenle 

seçiminize göre modellerin duvar tesisat aksının değişebileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

8. Tesisat bağlantı türüne göre vanaları takın ve ardından sıcak ve 

soğuk su borularını radyatör bağlayın. 
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9. Ardında bağlantı türünüze göre purjör tapa ve kör tapayı takın. 

10. Tüm bağlantıları yapı kontrol ettikten sonra radyatörünüz 

kullanıma hazır hale gelmiştir. 
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Havlupan Montajı 

 

 

1. Montaj seti içeriği; 

a. 8 mm dübel   (3 adet)  (Şekil-13)   

b. 8 mm vida   (3 adet)   (Şekil-14) 

c. Vida pulu   (3 adet)  (Şekil-15) 

d. Konsol   (3 adet)   (Şekil-16) 

e. Konsol tutacağı  (3 adet)  (Şekil-17) 

f. Tutacak kapağı  (3 adet)  (Şekil-18) 

g. Konsol gövde vidası (3 adet)  (Şekil-19) 

h. Konsol kapak vidası (3 adet)   (Şekil-20) 

i. Purjör tapa  (1 adet)   (Şekil-21) 

j. Kör tapa   (1 adet)   (Şekil-22) 
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*Önemli Not: Montaja başlamadan önce, montaj setini açarak 

içeriğin tam olduğundan emin olun. Eksik malzeme varsa 

tamamlayarak montaj işlemine başlayın. 

*Önemli Not: Paketi açarken kesici alet kullanmayın. 

 

2. Tesisatınız çekili ve kullanıma hazırsa, tesisat bağlantı biçimine 

ve tesisat borularının çıktığı yön ve şekle göre radyatörünüzü 

uygun biçimde duvara konumlandırın. Terazi yardımıyla 

radyatörünüzün düz konumlandığından emin olun           

(Şekil-23, 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Havlupanın en üstten uygun iki dilim arasında 2; alttan ise 

uygun 2 dilim arasına 1 bağlantı noktasını işaretleyin         

(Şekil-25). 

 

http://www.risa.com.tr/


 

9 
SAMAŞ ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR 

İNŞ. TURZ. TEKS. İMAL. İTH. İHR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
444 6 018 

  www.risa.com.tr 
risa@risa.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İşaretlediğiniz noktaları bir matkap yardımıyla delin ve 

dübelleri takın. 

5. Daha sonra vida ve pulları kullanarak konsolu duvara monte 

edin. 

6. Konsolların içindeki parçayı yerine yerleştirin ve üzerindeki 

delikten konsol kapak vidalarını takın. 

7. Havlupanı konsolların üzerine yerleştirin ve konsol tutacaklarını 

konsola vidalayıp konsol kapaklarını kapatın. 

8. Tesisat bağlantı türüne göre vanaları takın ve ardından sıcak ve 

soğuk su borularını havlupana bağlayın. 

9. Ardında bağlantı türünüze göre purjör tapa ve kör tapayı takın. 

10. Tüm bağlantıları yapı kontrol ettikten sonra havlupanınız 

kullanıma hazır hale gelmiştir. 

Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. 
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Detaylı bilgi için: 

 Telefon  : 444 6 018 

 Web : www.risa.com.tr 

 Eposta : risa@risa.com.tr 

 Adres : Turan Çiğdem Cd. No:19 Ostim OSB / ANKARA  
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