
 

 

Iroda- és szaniterkonténer 
karbantartási útmutatói 

 
Karbantartási 

tudnivalók Időpont További információ 

Tetőtisztítás szennyezés esetén 
hó esetén 
lombnál, szennyeződés 
esetén,… 

Konténercsatlakozás tisztítása (vízelvezetés)  
Szennyeződést és havat eltávolítani a tetőről 
(tető-terhelés) 

Padlókeret hó esetén Padlókeret oldaláról havat eltakarítani 

Levegő páratartalma használaton kívül 
használat alatt 

Rendszeres szellőztetés -> nedvességveszély 
Tartsa be az ablak karbantartási utasításait 

Vízszűrő szükség szerint Szennyezés esetén szűrőt takarítani 

Nyomáscsökkentő 
szelep 

szükség szerint A szűrőt rendszeresen tisztítani kell. 

Vízmelegítő használaton kívül 
 

Vízmelegítő leürítése és a matricán foglaltak 
betartása 

Fagyvédelmi 
tudnivalók  
Téli üzemmel 
kapcsolatos 
tudnivalók  
Fagyvédő - áram 

fagy esetén  
 
áramkimaradásnál 
távollét esetén  
 
üzem esetén 

Működés ellenőrzése, min. 5°C szükséges  
WC és lefolyók fagyvédővel való feltöltése 
Fagyveszély 
Használaton kívül a vizet mindenképpen le kell 
engedni a vízvezetékekből és a mosdó alatti 
vízmelegítőből.  
A fűtőtesteknél be kell tartani a minimum 
távolságokat (lásd a kezelési útmutatókat) 

Ablakbeállítás szükség szerint Szükség esetén be kell állítani 

Redőnyök javítása szükség szerint Szükség esetén be kell állítani,  
Redőnyvezető sín tisztítása 

Ajtóbeállítás szükség szerint A konténert teljesen vízszintes felületre kell 
állítani (az ajtó beállítása előtt ellenőrizze, hogy 
vízmértékkel beállították-e a konténert) 

Szilikon szükség szerint Szilikonfúgák felújítása 

Nyomógombos 
öblítőszerkezet 

szükség szerint Ügyelni kell a rendszeres karbantartásra és 
tisztításra 

Szállításkor 
keletkezett 
festéksérülések 

szükség szerint Eltávolítás a mellékelt javítófestékkel 

Áram rendszeres ellenőrzés  
 
javításnál 

FI- relé működését rendszeresen ellenőrizni kell 
Fokozottan ügyeljen a megfelelő földelésre!  
A karbantartási ill. javítási feladatokat az arra 
feljogosított személyzetnek kell elvégeznie. 

Padlószigetelés használat esetén Rendszeres karbantartás és tisztítás, 
Sav- és oldószermentes tisztítószerrel kell 
megtisztítani 
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Karbantartási 
tudnivalók Időpont További információ 

Külső tisztítás szennyeződés esetén  Kifejezetten tilos a nagynyomású 
mosóberendezéssel ill. sav- vagy 
oldószertartalmú anyagokkal való tisztítás. 

Egykaros csaptelep - 
mosdó alatti 
vízmelegítő 

fagy esetén Fagy esetén mindenképpen le kell engedni a 
vizet vagy a konténerben legalább 5°C-nak kell 
lennie. 

Klímakészülék saját szerelés esetén A légkondicionáló megfelelő működése 
érdekében a készülék utólagos beszerelését 
kizárólag arra feljogosított szakszemélyzet 
végezheti el. 

Záróhenger első üzembe 
helyezésnél 

Első üzembe helyezést megelőzően a 
mellékletként adott műleírás és összeszerelési 
útmutató alapján szerelje fel a záróhengert. 

Vízbekötés szállítás után  
 
első üzembe 
helyezésnél 

A vízvezeték bekötése (nyomás alá helyezése) 
után a csövek tömítését újra kell ellenőrizni 
(szállítás során meglazulhatnak)  
A vízbekötés előtt ki kell öblíteni a helyi 
vezetéket, mivel a konténerbe bejutó 
homokrészecskék beszennyezhetik vagy 
eldugaszolhatják a vezetékeket. 

Építészeti 
módosítások 

használat esetén Az építési munkák során a konténeren nem 
szabad olyan furatokat kialakítani és 
módosításokat végezni, amelyek beázást ill. 
nedvességkárokat okozhatnak. => 
Szavatossági jogok elvesztése 
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Szakvállalkozás 
által végzett 

üzembe helyezés 

Időpont További információ 

   

Vízmelegítő szállításnál  
felállításkor 

Mindenképpen le kell üríteni a bojlert!  
A tartályt az elektromos bekötés előtt fel kell 
tölteni vízzel. 

Szállításkor 
keletkezett 
festéksérülések 

szükség szerint Szállítás utáni ellenőrzés és szükség szerinti 
javítás a mellékelt javítófestékkel 

Gázfűtés szállításnál  
 
első üzembe 
helyezésnél 

Szállítás után és első üzembe helyezésnél 
feljogosított személyzettel ellenőriztetni kell  
Be kell tartani a matrica információit és a 
vonatkozó előírásokat! 

Áram szállításnál  
 
első üzembe 
helyezésnél 

Szállítás után és első üzembe helyezésnél 
feljogosított személyzettel ellenőriztetni kell  
Üzembe helyezés előtt ki kell kapcsolni a 
villamos fogyasztókat (készülékeket) és a 
földelést el kell végezni.  

Alapzat első üzembe 
helyezésnél 

Az elcsúszás megelőzése érdekében az 
alapzatokat, pont-alapzatokat ill sávalapzásokat 
szakemberrel kell kiviteleztetni (szintezés). A 
konténer szintezéséhez szükség szerint 
alátétlemezt kell használni.  
Ügyeljen az előírt alapzat-pontok betartására! 

Szerelés összeszerelés előtt Az összeszerelés során figyelembe kell venni a 
műszaki leírásban és az összeszerelési 
útmutatóban foglaltakat, ennek során pontosan 
be kell tartani a benne szereplő lépéseket. 

Klímakészülék első üzembe 
helyezésnél  
saját szerelésnél 

A kondenzvíz megfelelő elfolyása érdekében 
ügyelni kell a konténer szintezésére.  
A légkondicionáló megfelelő működése 
érdekében a készülék utólagos beszerelését 
feljogosított szakszemélyzetnek kell elvégeznie. 

Záróhenger első üzembe 
helyezésnél 

Első üzembe helyezését megelőzően a 
tartozékként adott műleírás és összeszerelési 
útmutató alapján szerelje fel a záróhengert. 

Vízbekötés szállítás után  
 
 
első üzembe 
helyezésnél 

A vízvezeték bekötése (nyomás alá helyezése) 
után a csövek tömítését újra kell ellenőrizni 
(szállítás során meglazulhatnak)  
A vízbekötés előtt ki kell öblíteni a helyi 
vezetéket, mivel a konténerbe bejutó 
homokrészecskék beszennyezhetik vagy 
eldugaszolhatják a vezetékeket. 

 
Ezen dokumentum a német példány fordítása, és fenntartással fordítási- és nyelvtani hiba 
mentes. Kétség esetén a német példány érvényes. 
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