
Specifikace SPRBTS
Rozteč 150mm, bez příslušenství (výrobní kód 113 5001HC)
Termostatická baterie pro pitnou vodu
Doporučený provozní tlak: 1 – 5 barů, Provozní teplota: +5 až +65 °C, 
závit dle ISO 228-1:2000

Materiál:
1 tělo: chromovaná mosaz ZCuZn40Pb2
2 termostatický vršek: HPb57-3
3 upevňovací kroužek: ABS
4 těsnění: POM
5, 9 termostatická rukojeť: plast
6, 10 šroubek: SUS201
7 záslepka: ABS
8 vršek: HPb57-3
11, 15 těsnění: EPDM

12 vyústění baterie: chromovaná mosaz HPb57-3
13, 20 ochrana závitu: PA
14 utahovací matice: chromovaná mosaz HPb57-3
16 fixační kroužek: SUS304
17 zpětná klapka: POM
18 filtr: SUS304
19 utahovací matka: HPb57-3
21,22 indikátory teplé a studené vody: papír

Termostatická baterie nástěnná sprchová
Technický list
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Rozměry:

Návod k montáži a obsluze:
 y k těsnění závitů je zakázáno používat konopí (nebezpečí prasknutí závitu vlivem rozpínavosti konopí), ale použijte např. teflonovou pásku 

nebo teflonové nitě
 y nutno dodržet přívod teplé a studené vody dle výrobního nastavení baterie (označené na těle baterie)
 y vývody ze zdi zajistit tvarovkami s 1/2“ vnitřním závitem v rozteči 150mm +/- 20mm, do kterých se našroubují přiložené excentrické adaptéry, 

na které se našroubují pevně s dorazem na zeď přiložené růžice. Do přívodů baterie vložit těsnění se sítkem a pomocí otočných matek upevnit 
na zeď.

 y pro utáhnutí matek a růžic nepoužívat kovové nástroje, které by mohly poškodit povrchovou chromovou úpravu 
 y pokud tlak v soustavě překračuje hodnotu 5 barů, doporučujeme nainstalovat redukční ventil pro snížení tlaku
 y baterie nesmí být rozebrána, smontována a znovu použita
 y při jakémkoliv poškození výrobku musí být tento nahrazen novým
 y baterii používejte výhradně k účelům stanoveným výrobcem (dovozcem)
 y je zakázáno používání baterií pro agresivní média, jako jsou roztoky kyselin, solí a chloridů
 y pro povrchové čištění baterie je nutno používat pouze přípravků určených pro údržbu pochromovaných výrobků na bázi lehkých mýdlových 

roztoků pomoci látkových hadříků. Je zakázáno používání abrazivních prostředků či roztoků na bázi chloru. Baterie po vyčištění opláchnout 
čistou vodou a vytřít do sucha.

 y kolísání tlaku vody na vstupu do baterie může způsobit mírné zpoždění při vyrovnávání teploty na jejím výstupu

Všeobecně:
 y u veškerých výrobků z mosazi může vézt použití konopí pro těsnění závitů k jejich prasknutí, proto používání konopí pro těsnění našich 

mosazných výrobků zakazujeme a na takto nainstalované výrobky se nebude vztahovat záruka
 y ve vodovodním řádu musí být před baterií nainstalovány filtry pro zachycení hrubých nečistot. Pokud nebudou filtry nainstalovány, ztrácí 

zákazník možnost zákonné záruční lhůty.
 y v případě uplatňování reklamace musí být dodržen obecný postup žádaný pojišťovacím úřadem. Podrobnosti vám sdělí vybraný reklamační 

technik naší firmy.
 y v případě vzniku škodní události musí být ihned informován prodejce (dovozce) a to z důvodu posouzení správné a odborné montáže a tím 

odpovědnosti za škodu
 y na reklamace škody bez doložení potřebných údajů, fotodokumentace, popřípadě osobního ohledání apod. nebude brán zřetel

Prodejce nenese odpovědnost za vzniklé škody v následujících případech:
 y pokud byl výrobek během montáže mechanicky poškozen
 y škodní událost vznikla v rozestavěném objektu bez kolaudace a bez řádné zkoušky vodovodního řádu (instalace nemusí odpovídat stavebně i 

tlakově požadovaným normám)
 y škodní událost vznikla při rekonstrukci bytové jednotky (mohou být poškozeny stávající rozvody, resp. nové řádně neodzkoušené)
 y výrobek byl použit pro jiný účel, než udává prodejce (dovozce)

*Rozměry jsou uvedené v mm
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Upozornění:
Každá prováděcí firma je povinna během prací předcházet možným škodám na majetku, proto by měl vždy odpovědný pracovník uzavřít před 
opuštěním prostor přívod vody!

Záruka: 
pro záruku, výměnu zboží či zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku
záruka se vztahuje na správnou funkci prodávaného sortimentu po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli

Záruka se nevztahuje: 
 y na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze
 y na poškození zboží vnějšími vlivy, včetně použití nevhodných čistících prostředků
 y na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene

Obrázky jsou ilustrační.


