Art. R 00730
Przeznaczenie : zawór czasowy, natynkowy do
pisuaru.
Standardowe części zamienne :
- kompletna głowica czasowa – art. R 007/6/7
- zestaw naprawczy – art. R 2842 ,
- klucz do montażu elementów z zestawu
naprawczego – art. K 2792,

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji :
- zawór nie zamyka samoczynnie wypływu wody
Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki :
1. zanieczyszczenie wewnętrznych elementów zaworu spowodowane:
- brakiem filtrów w instalacji wodociągowej
- zastosowaniem mało skutecznych filtrów w instalacji wodociągowej
- w przypadku nowej instalacji nie zastosowanie się do wymogu przepłukania tej
instalacji przed montażem urządzenia.
2. naturalne zużycie części zaworu spowodowane długotrwałą eksploatacją
Usuwanie usterek
W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania zaworu należy przeprowadzić czynności
serwisowe, których zaawansowanie uzależnione jest od przyczyny występowania usterki.
Wszystkie niżej podane czynności serwisowe może przeprowadzić konserwator we
własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z
poniższymi instrukcjami. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie
niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy.
Odciąć dopływ wody do zaworu i kluczem płaskim 28 mm wykręcić z korpusu zaworu głowicę
czasową – patrz zdjęcia poniżej.

Po zdemontowaniu głowicy wymyć
elementy
a w szczególności powierzchnię czarnej
uszczelki B na zewnętrznej części
plastikowego białego kubeczka oraz
powierzchnię gumowej uszczelki wargowej
A
na metalowym mosiężnym tłoczku.

Zmontować głowicę, wkręcić ją do zaworu R 00730 i sprawdzić funkcjonowanie urządzenia.
Uwaga !!! - nie smarować żadnych elementów głowicy
Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych czynności zawór w dalszym ciągu nie działa
poprawnie, należy przystąpić do wymiany zużytych elementów głowicy.

Wymiana zużytych elementów głowicy
W tym celu kluczem R 2792 należy wykręcić
z głowicy mosiężną tuleję z uszczelką
wargową.

Widok na głowicę zaworu.
W skład zestawu naprawczego wchodzą:
A. tuleja mosiężna z uszczelką wargową,
B. iglica ze stali nierdzewnej,
C. sprężyna ze stali nierdzewnej,
D. kubeczek.

Wymienić elementy głowicy na nowe z zestawu naprawczego.
Uwaga !!! - nie smarować żadnych elementów głowicy
Zmontować głowicę i zamontować ją do zaworu.

