AluMAXX® HPC in de moderne, strakke Forza vrijstaande behuizing

Forza
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Forza vrijstaand
Standaard levering

Forza Series

• AluMAXX® HPC

In een groeiende markt voor AluMAXX® HPC convectoren, met een toenemende
vraag naar hoge warmte-afgifte en lage gewichten, heeft Betherma Forza Series
ontwikkelt: de totaaloplossing binnen design warmte.

• Behuizing uit één gedeelte

• RAL 9016

Forza Series

Constructie

Forza Series combineren, strak en
stijlvol, wand- en vrijstaande warmte
elementen, met een verfijnde smaak,
geschikt voor woningbouw, bedrijf en
utiliteit. Forza Series bieden veiligheid
(lage aanraaktemperatuur) en
reinigingsgemak. De behuizing kan
eenvoudig worden verwijderd voor
een perfecte bereikbaarheid.

De Forza Vrijstaand bestaat uit een
behuizing uit één gedeelte met een
bijbehorend rooster. Deze is daarom
niet alleen makkelijk maar ook snel
te installeren. Een andere RAL kleur
is mogelijk tegen een meerprijs. De
Forza Vrijstaand is standaard voorzien
van een AluMAXX® High Performance
Convector.

Opties

Maatvoering

• Designrooster
• Vaste designvoet

Forza Vrijstaand - Voet
De Forza Vrijstaand is standaard
voorzien van een vaste, 90 mm hoge
(design)voet.

Ventielsets

• Andere RAL kleur

• Hoogte (H) van 130 tot 300 mm

• Telescoopvoet

• Diepte (D) van 80 tot 280 mm

• Andere afmetingen

• Lengte (L) van 400 tot 3000 mm
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• Andere uitvoeringen
• Vandaalbestendig
• Designvoet met speciale hoogtes tot
	400 mm en een stelmogelijkheid van
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Forza vrijstaand
Montagehandleiding
4

1

Lijn de behuizing uit op de plaats
waar deze moet komen. Positioneer
de buitenste twee voeten zodanig
dat het hart van iedere voet zich
op respectievelijk 170 mm van de
linker- en rechterkant van de behuizing bevindt (zie de lijntekening op
pagina 10).
Bij meer dan twee voeten per
convector: verdeel de overige
evenredig tussen de twee, aan
de zijkant, geplaatste voeten.
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1.	Bevestig de voeten op de vloer,
4.	Druk de vergrendelingen door
m.b.v passende schroeven, op de
de AluMAXX® HPC convector,
vooraf bepaalde plaats.
zodanig dat het schroefdraadgedeelte door het boorgat van
2.	Plaats de AluMAXX® HPC
de voet gaat.
convector op de voeten.
	Zet het geheel, vanuit de voet,
	Sluit de ventielset aan op de
vast met behulp van een ring en
AluMAXX® HPC convector
een moer.
en de watervoorziening.
5.	Plaats het rooster op de
3.	Plaats de Forza behuizing op de
uitsparing in de behuizing.
voetsteunen.
Monteer de thermostaatknop.
6.	Werk de voeten af met de afdekplaatjes.
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