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Kasutusjuhend – paisupaagi kombiarmatuur
Rakendus:
Paisupaagi kombiarmatuurid on membraanpaisupaagile kinnitamiseks ette nähtud seadmed, millega on varustatud komponendid, mis on ette nähtud
paigaldiste rõhu suurenemise vastu, st manomeetri, kaitseklapi ja õhuti (ainult keskkütte ohutussõlmed) jaoks. Sooja tarbe vee ohutussõlm ei vaja õhutit, kuna
õhutamine toimub kraanide avamisel.
Eelised:
Lisaks esteetilisele viimistlusele (pulbervärvimine) on SKS paisupaagi kombiarmatuur kindlalt MAG-keevitatud, valmistatud paksuseinalisest terasest ja saadaval
6- või 8-baarilises versioonis. Kasutame ainult usaldusväärsete tootjate komponente. Kõik tooted läbivad 100% survekontrolli.

Keskkütte paisupaagi kombiarmatuur CH

Kuuma tarbevee paisupaagi kombiarmatuur HUW

G A R A N T II
Tootja annab garantii seadme tõrgeteta toimimiseks kahe aasta jooksul (24 kuud) müügi kuupäevast;
Garantiiremonti teeb tootja või tema volitatud esindaja;
Garantii kaotab kehtivuse, kui tootele tehakse mingeid muudatusi ilma tootja nõusolekuta või kui garantii alla kuuluvat toodet kasutatakse
selle jaoks mitte ette nähtud otstarbel, millisel juhul ei vastuta tootja toote selliselt kasutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude eest;
Kasutaja vastutab seadme kasutus- ja paigaldusjuhendist range kinnipidamise eest, pöörates erilist tähelepanu kataloogis esitatud
maksimaalsetele lubatud tehnilistele parameetritele;
Eespool toodud tingimuste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks;
Mittetäielik garantii on kehtetu;
Garantiiga hõlmamata erijuhud on reguleeritud tsiviilseadustikuga.

Vastavusdeklaratsioon EN1/2016

Elterm M.M. Kaszuba Sp.J., ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno
Käesolevaga deklareerime ja vastutame ainuisikuliselt, et alljärgnevad tooted:
• CH ja UHW ohutusseadmed: GBCO 3 baari; GBCWU 6 baari / 8 baari; GBCWU INOX 6 baari / 8 baari
• ühenduskollektorid: 2-suunaline; 3-suunaline ja eritellimusel valmistatud
• keemilised doseerimiskonteinerid: DCE 3,5 l; DCE 5 l; DCE 10 l; DCE 15 l; DCE 25 l
• magnetilised setteeraldusfiltrid: Dryl 37 25/76; Dryl 60 32/89; Dryl 95 40/114; Dryl 144 50/133
• välised jahutuspoolid: Strażnik 32 40/133; Strażnik 45 50/133
on tootnud ELTERM ja need vastavad surveseadmete direktiivile 2014/68/EL; EN 13445 „Leekkuumutuseta
surveanumad“ muudatustele – UNM ja majandusministri 11. veebruari 2015. aasta määrusele surveseadmete ja
surveseadmete ühikute absoluutsete nõuete kohta (Journal of Laws Dz.U.2015 pos 244).
Asjakohane vastavushindamise menetlus: sisemine tootmiskontroll – moodul A (kooskõlas direktiiviga 2014/68/EL –
seadmed kuni kategooriani I). Kasutatav veega, mille temperatuur on < 110 °C; ülejäänud maksimaalsete lubatud
tööparameetrite ja mõõtmete kohta leiate teavet vastavatest käsiraamatutest või kataloogidest aadressil
www.elterm.pl.
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