Pokyny pro montáž a obsluhu rozdìlovaèù GIACOMINI
TYP: R551 (B,S), R580, R582 (A), R587
Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systém jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již bìhem výroby pøísnì kontrolovány a zkoušeny na nejmodernìjších pøístrojích,
urèených pro tento typ výrobkù. U tìchto výrobkù byla provedena certifikace podle zákona è. 22/1997 Sb.. Výrobky splòují základní požadavky naøízení vlády è.178/1997 Sb. a
jsou za podmínek obvyklého, nebo urèeného použití bezpeèné. Jako výhradní dovozce jsme pøijali opatøení, kterými zabezpeèujeme shodu všech výrobkù uvádìných na trh s
technickou dokumentací a se základními požadavky. Certifikaci provedl Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Brno.
Návod:
Rozdìlovaè je urèen k rozvodùm topné vody (podlahové vytápìní, rozvody k
tìlesùm), nebo k rozvodùm pitné vody. Pøipojení na rozvod je závitem G 3/4, G 1,
G 5/4, nebo G 6/4. Jednotlivé vývody mohou být s vnitøními závity G, nebo v
adaptérovém provedení pro pøipojení trubek z mìdí nebo umìlých hmot pomocí
adaptérù R178 a R179. Rozdìlovaèe jsou bez integrovaných uzavíracích ventilù.
Údržba:
Rozdìlovaè nevyžaduje žádnou údržbu.
Použití:
základní provozní tekutiny: voda (pitná ÈSN 75 7111:1989, teplá užitková voda,
topná voda), vzduch, benzín, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon,
parafín, freon, kerosin, acetylén, methanol, glykol. Použití dalších kapalin a plynù
nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridù!
Teplota okolí:
- 20°C až +100°C,
Provozní teplota média:
- 20°C až +120°C,
voda bez nemrznoucích pøísad: minimální teplota 0°C
Prùtok:
obousmìrný

Záruka:
- Pro záruku, výmìnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Obèanského
zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci rozdìlovaèe po dobu stanovenou zákonem
od data prodeje spotøebiteli.
Záruka se nevztahuje:
- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a
nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady zpùsobené zneèištìnou vodou a usazováním vodního kamene.

Dovozce: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

