Pokyny pro montáž lisovaných adaptérů GIACOMINI

TYP: RM102, RM103, RM107, RM109, RM122, RM127, RM128, RM129, RM139, RM144, RM150, RM151, RM153, RM154,
RM158, RM173, RM179E, RM179S, RM179T, RM18, RM19
Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systém jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na
nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují
základní požadavky nařízení vlády č.178/1997 Sb. A jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali
opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Návod:
Adaptéry řady RM jsou určeny k nerozebíratelnému spojení trubek z
umělých hmot. Tyto spoje mohou být zality betonem v podlahách nebo
stěnách bez možnosti přístupu k nim. Tělo adaptéru je z mosazi MS58. Na
tělo je nasunuta objímka z mosazi a těsnění, které izoluje, pokud se
používá trubka s hliníkovou vložkou. Lisovací kroužek je z nerez oceli.
Trubky PE-X, nebo PB se zastřihnou kolmo na osu a srazí se vnitřní hrana.
Trubky PEX/AL/PE-X se po zastřihnutí vykalibrují kalibrovacím trnem, poté
se odhrotují, okraj trubky se namaže mazadlem, aby nedošlo k vysunutí a
poškození těsnících o-kroužků a adaptér se nasune na trubku. Trubka musí
být vidět v objímce. Pro zalisování použijeme např. lis REMS POWERPRESS s lisovacími kleštinami typu TH, H nebo U (16, 20, 26, 32). Adaptér
se do drážek kleštiny vkládá včetně objímky.
Údržba:
Adaptér nevyžaduje žádnou údržbu.
Použití:
základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková
voda, topná voda)
Provozní teplota média:
- 30°C až +120°C,
voda bez nemrznoucích přísad:
minimální teplota 0°C

Průtok:
- Obousměrný
Záruka:
- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení
občanského zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci adaptéru po dobu stanovenou
zákonem od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se nevztahuje:
- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným
zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.

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

