
... hospodárně teplá voda

...hospodárně teplá voda

Nejvyšší provozní teplota vody                                                              max.  85°C
Průtok při 0,3 MPa                                                                                 3,5 l /min
Zkušební tlak                                                                                          max. 1,6 MPa (16bar)
Provozní tlak ( statický tlak)                                                                    max. 1,0 MPa (10bar)
Průtokový tlak                                                    max.  0,5 MPa (5 bar)
V případě nutnosti snížení tlaku instalujte před baterii redukční tlakový ventil.                                                                                      V případě nutnosti snížení tlaku instalujte před baterii redukční tlakový ventil.                                                                                      

Tento vysoce kvalitní produkt prošel v našem závodě výstupní kontrolou a ručíme za bezvadný 
stav. V případě poškození je možno uplatnit reklamaci nejpozději do 24 měsíců (12 měsíců pro 
komerční použití) po montáži armatury. Bezplatnou opravu nebo výměnu lze provést pouze v 
případě, že se jedná o výrobní vadu, nebo vadu materiálu. V tomto případě prosím kontaktujte 
náš zákaznický servis. Při reklamaci musí být předloženy nákupní doklady a vyplněný záruční 
list. Záruka se nevztahuje na poškození nebo poruchy v důsledku nesprávné instalace, nedodr-
žení návodu k obsluze, nesprávným používáním, poškození chemikálií nebo elektrochemického 
procesu, nebo nedostatečnou péčí. Záruka se nevztahuje na poškrábání armatury.procesu, nebo nedostatečnou péčí. Záruka se nevztahuje na poškrábání armatury.

Upozornění: V případě opravy použijte pouze originální náhradní díly výrobce!

Technické údaje

Záruční podmínky

Beztlaková páková armatura k umyvadlu 
 typ END

Montážní návod 



připojení studené vody
připojení teplé vody

Připojovací schéma beztlakového 
průtokového ohřívače

Vodní přípojky některých ohřívačů vody jsou 
uspořádány jinak. Prosím, kontrolujte označení  
na přístroji!

zásobníkový ohřívač 
5 litrů

zásobníkový ohřívač
8-10 litrů
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Výběr omezovače průtoku  ( pouze pro beztlakové zásobníky)

V souladu s požadavky skupiny 1 DIN 4109. Použití ohřívačů vody, vložte zásuvný omezovač dle náčrtku.

pravidelně kontrolujte stav perlátoru ve 
výtokovém raménku. Při znečištění 
vodním kamenem proveďte udržbu 
nebo výměnu.
Při použití k zásobníku vody není dovoPři použití k zásobníku vody není dovo-
leno používat jakýkoliv typ spořiče vody 
nebo perlátory, které mohou způsobit 
nárust průtokového tlaku v nádrži zá-
sobníku.
Pužívejte výhradně příslušenství dopo-
ručené výrobcem.
Předejdete poškození zařízení !!

Použití různých typů perlátorů

průtokový ohřívač

modrá

Pokyny pro uživatele

Montážní návod pro odborníky


