
Cod Culoare

NP71-BAG7U crom 

Set 2 in 1 Algeo: BAG7 baterie perete dus,  cu set bara dus 

cu suport culisant, dus fix si para dus mobila, crom

BATERIE PERETE DUS

FerroEasyClean

Continut pachet

baterie, set dus fix, para dus mobila, 

furtun flexibil dus, racorduri excentrice , 

Model 

Tip constructiv

FerroEasyClean

Dimensiuni



6 bari

1-5 bari

70°C

45°C

1/2" x 3/4"

150 ± 20 mm

35 mm

200 mm

110 mm

15 l/min.

9 l/min.

1/2"

1500 mm

1/2"

Parametrii tehnici

etansati cu banda de teflon. Dupa conectare, axele racordurilor excentrice (in 

partea bateriei) trebuie sa fie la aceeasi inaltime, suprafetele frontale trebuie sa 

fie la aceeasi distanta fata de perete, si distanta dintre orificii trebuie sa fie 

egala cu distanta dintre axelele nucilor de conexiune ale corpului bateriei,

apa rece sa fie conectata la partea dreapta si apa calda la stanga (privind bateria 

din fata) si axele racordurilor sa fie perpendiculare pe perete si paralele intre 

ele,

echipate cu O- ring.

bateria pe garnitura O-ring montata in excentrice (in cazul in bateriilor dotate cu 

astfel de excentrice), si blocati -le pe partea de jos a bateriei cu suruburi duble 

hexagonale

Instalare Bateria de perete ( vezi fig.), se va instala astfel :

Lungime furtun flexibil dus

Racord furtun flexibil

Parametrii tehnici

Debit  cap dus fix

Debit  para dus mobila

Comutator dus ceramic

Racorduri excentrice 

Distanta intre racorduri

Diametru para dus mobila

Presiune maxima de lucru 

Presiune recomandata 

Temperatura maxima pentru apa calda 

Temperatuta recomandata pentru apa calda 

Cartus cu discuri ceramice

Diametru cap dus fix

15

MAX
70



Piese de schimb

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la

în sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt

posibile de culoare din cauza Ne dreptul de a modifica tehnice de Pentru mai multe

departamentul nostru tehnic.

Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare 

masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de 

poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de 

efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. 

Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor

Intretinere


