Kohout s keramickym ventilem
(provedení 3)

technický list
1. Účel použití
Kohout s keramickým ventilem je určen pro použití jako kohout na čistou vodu v sadě se základními modely čističe vody AQUAPHOR zapojovanými do vodovodního systému (viz. technické listy produktů), nebo s analogickými modely čističů vody, ve kterých
se využívají trubice „John Guest“.
2. Technické charakteristiky
Maximální pracovní tlak vody		
Teplota vody			
Vnější diametr připojované
polyetylénové trubice „John Guest“		
Hmotnost				
3. Obsah balení
Kohout (1) 				
Stojan dekorativní (2)			
Vložka gumová velká (3)			
Vložka gumová malá (4)			
Kroužek plastový (5)			
Kroužek kovový pojistný (6)		
Matice upínací (7)			
Pouzdro kuželové (8)			
Matice přesuvná (9)			
Technický list 			
Komplet balení			
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0,65 MPa (6,3 atm.)
+5 ... +40 °C

•
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6,35 (1/4˝)
0,55 kg
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1.

myčka

Nedoporučuje se zapojovat kohout k vodovodní síti samostatně. Tuto práci musí provádět odborník mající povolení na provedení
tohoto druhu práce.
Výrobce neodpovídá za kvalitu práce po zapojení čističe vody k vodovodní síti a také za výsledek této práce. Odpovědnost za
závady této práce a za způsobení škody na zdraví nebo na majetku spotřebitele nebo jiných osob v důsledku zmíněných závad
nese vykonavatel této práce.
4. Montáž baterie pro čistou vodu:
Provrtejte v dřezu( kuchyňské desce) otvor o průměru 11,5-12mm
- Odšroubujte přesuvnou matici (9) ze závitového čepu baterie (1)
- Nasaďte na závitový čep baterii (1) dekorativní podstavec (2), velké pryžové těsnění (3) a vsuňte baterii(1) do otvoru ve dřezu
- Zespodu dřezu nasaďte na závitový čep pryžový(4), plastový(5) a kovový pojistný (6) kroužek a našroubujte upínací matici (7)
- Do závitového čepu baterie (1) vsuňte trubici koncem se zalisovaným kovovým pouzdrem (8) a našroubujte upínací matici(9) až
na doraz.
- Zkontrolujte pevnost uchycení trubice. Při zatěžování 8-10 kg trubice se nesmí vytáhnout.
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