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BATERIE LABORATORNÍ SMĚŠOVACÍ 
 

 

Užití výrobku 

Vodovodní směšovací baterie pro laboratorní použití jsou určeny pro instalaci na vodovodní 

rozvody v interiérech staveb pro směšování teplé a studené vody. 

U pákových baterií zvednutím páčky nahoru docílíte průtoku vody. Směrem zleva doprava 

dochází k míšení teplé a studené vody. 

 

 

Technické údaje 

Doporučené hodnoty provozní teploty vody a provozního tlaku: 

- maximální teplota vody 65°C 

- pro běžný provoz se doporučuje teplota do 60°C 

- maximální tlak 5 bar (0,5 MPa). 

V případě, že by tlak přesáhl hodnotu 0,5 MPa (5 bar), doporučujeme nainstalovat redukci 

tlaku. 

Dále je třeba se vyvarovat velkých tlakových rozdílů na přívodu teplé a studené vody. 

 

 

Instalace 

Montáž jednotlivých výrobků musí být prováděna pouze k tomu vyškolenou osobou! 

Doporučujeme svěřit montáž odborné instalatérské firmě. Při montáži používejte pouze 

patřičné nářadí, na škody způsobené neodbornou montáží nebude brán zřetel! 

Před vlastní montáží baterie důkladně vyčistěte rozvod vody. Než přistoupíte k instalaci 

výrobku, nechejte potrubím protéci dostatečné množství vody, aby se vyplavily případné 

usazeniny a nečistoty. V každém případě doporučujeme instalovat filtry k přívodu vody, aby se 

zamezilo zanesení výrobku nečistotami i v budoucnu. 

Stojánkové baterie je nutné připojit pomocí flexi hadiček na rohové ventily s ochrannými sítky 

(nejsou součástí balení) pro zachycení nečistot z potrubí před vstupem do baterie. V případě 

montáže bez sítek pozbývá baterie záruku na vady způsobené mechanickými nečistotami. 

Vývod na teplou vodu instalujte při čelním pohledu vlevo a vývod na studenou vodu vpravo. 

Před kontrolou ovládacího mechanismu na těsnost odšroubujte a zkontrolujte perlátor. 

Konzervační tuk důkladně propláchněte horkou vodou. 

Po dokončení instalace baterii řádně propláchněte. První puštění vody provádějte 

s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprškou. Po odpuštění cca 5 litrů vody 

uzavřete páku a našroubujte perlátor nebo spršku. Prvních čtrnáct dní provozu při každém 

použití pro pitné účely odpusťte vodu, aby se baterie řádně propláchla. 

 

 

Údržba a péče 

Baterie vyžadují pravidelné ošetření a lze jej velmi snadno poškodit jak mechanicky, například 

prostředkem s abrazivní (brusnou) složkou. 

Na čištění vodovodních baterií a ventilů používejte výhradně vodu a neutrální saponáty za 

použití pryžových mycích hub a pro vysoušení měkké hadříky. Alkohol, rozpouštědla a čistící 

prostředky, obsahující kyselé nebo agresivní komponenty, antikorozní prostředky, brusný papír 

nebo drátěnky jsou nepřípustné, jelikož by mohly nevratně poškodit povrch Vaší vodovodní 

baterie! 

Po použití očistěte baterii vlhkým hadříkem, mýdlovou vodou nebo malým množstvím 

neutrálního tekutého mýdla, opláchněte čistou vodu a otřete do sucha. Při otření po každém 

použití se nebude na povrchu baterie usazovat vodní kámen. 

Zvláštní péči mimo běžného pravidelného čištění věnujte perlátoru, abyste se vyhnuli 

usazeninám vodního kamene a případným hnilobám. Postupujte následovně: patřičným klíčem 

povolte objímku perlátoru, poté vyjměte těsnění a vlastní perlátor, vypláchněte perlátor pod 

tekoucí vodou, případně odstraňte usazeniny. Po vyčistění zkompletujte části v obráceném 

pořadí. 
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