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Bateria 
model ARA, este extrem de compactã
(2 gãuri).

Mixerul mono-comandã cu cartuº cu disc
ceramic Ø40,este suport pentru gura de

umplere ºi deviatorul mecanic cu 2 cãi.

Para de duº anti-calcar are o singurã

funcþie.

Flexibilele AC, AR ºi cel de duº cu lungime

de 200 cm sunt incluse în livrare.

Schimbarea flexibilului de duº se poate

face fãrã demontarea cãzii sau a bateriei.

pe cadã cu umplere prin pipã,  

 

 

 
 

 

DIAGRAMA BEBIT - PRESIUNE

APÃ MIXATÃ

CARACTERISITICI

STRUCTURA

Mixerul mono-comandã, cartuº cu disc ceramic Ø40, crom lucios

Deviatorul mecanic cu 2 cãi, crom lucios.

Para de duº 1 funcþie, anti-calcar, crom lucios.

Fixare mixer cu gura de umplere ºi deviator cu flanºã ºi ºuruburi.

Flexibil de duº lumgime 2 m.

CARACTERISTICI HIDRAULICE

Presiune minimã                          

Presine recomandatã                  

Temperaturã maximã apã caldã

Temperaturã recomandatã apã mixatã

DIMENSIUNE DE GABARIT

Înãltime pipã peste rebord

Razã girare pipã 

    

0,5 bar                        

1 - 5 bar

85°C

20 - 50°C                 

239 mm

205 mm                 

 
 Fi  ºã tehnicã
Baterie pe cadã umplere prin pipã



 

 

 

MONTAJ
Bateria este pre-montatã pe cadã.
La instalare trebuiesc branºate flexibilele de
AC ºi AR la reþeaua imobilului.
Flexibilele AC, AR sunt incluse în livrare.
Flexibilul de apã caldã(AC) este în partea
stângã, iar cel de apã rece(AR) în partea
dreaptã când se priveºte mixerul din faþã. 
Se recomandã racordarea la instalaþia 
imobilului prin intermediul unor valve de
izolare cu supape de sens încorporate.
În cazul presiunilor de alimentare mai mari de
5 bari se recomand  montarea unui reductor
de presiune.
La nevoie, schimbarea flexibilului de duº se
poate face fãrã demontarea cãzii sau a
bateriei.

ÎNTREÞINERE
Întreþinerea suprafeþelor se face cu detergenþi
obiºnuiþi, destinaþi obiectelor sanitare. Dupã
curãþare, suprafeþele cromate se limpezesc cu
apã proaspãtã ºi se ºterg cu o lavetã absor-
bantã neabrazivã.
La nevoie, în cazul apei dure, poate fi necesar
un tratament anti-calcar al cartuºului ceramic,
dupã demontarea acestuia. Se va acorda o
atenþie specialã menajãrii etanºãrilor de
cauciuc.
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STRUCTURÃ BATERIE:
21HM5101 - 1 buc Mixer cu deviator ºi gurã de umplere QUADRA, crom(inclusiv sistem fixare)
21HM5102 - 1 buc Manetã LINEA, crom
21HM5103 - 2 buc Racord flexibil INOX, M12x1-1/2”F, L=370 mm(poz. 1, 2)
21HM5104 - 1 buc Racord flexibil INOX, M12x1-3/8”M, L=370 mm(poz. 3)
21HM5105 - 1 buc Racord flexibil parã duº 3/8”F - 1/2”CON, L=2000 mm, crom(poz. 4)
21HM5106 - 1 buc Suport parã duº crom
21HM5107 - 1 buc Parã duº tip microfon anti-calcar, crom 

 
  

 

 

Diametru gaurã
montaj

Manetã LINEA
Cod 21HM5102

Diametru gaurã
montaj
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