
Bateria
mieszająca



Wiadomościogólne

Corazczęściejinstalowanesąw domachbateriemieszającezwa
ne też jednouchwytowymi. Regulacja temperatury i  strumienia
wodywypływającej z wylewki takiej baterii odbywa się poprzez
zmianękątaustawieniadźwigni (uchwytu)bateriiw stosunkudo
osiwzdłużnejkorpusubaterii. Imwyżejuniesionadźwignia, tym
większy strumień wody wypływającej z  wylewki. Opuszczenie
dźwignizmniejszapobórwody.Dźwigniaustawionaw najniższym
położeniuzamykawypływwodyz instalacji.
W instalacjiwyposażonejw bateriemieszającezużyciewodyjest
o 1530%mniejszeniżw instalacjiz tradycyjnymibateriamidwu
zaworowymi.
Bateriemieszającenajlepiejjestmontowaćw instalacjachwykona
nychz tworzywasztucznego,bonaichwewnętrznychpowierzch
niachnieodkładasiękamień.Ciśnieniew instalacjimożewynosić
od0,5do6bar.Maksymalnatemperaturawodyciepłejniepowin
naprzekraczać90ºC.Przedbateriądobrzejestzainstalowaćfiltr,
ponieważ nawet małe, ostre zanieczyszczenie może uszkodzić
głowicęznajdującąsięwewnętrzukorpusubaterii.

Zanimzamontujesiębate
rię mieszającą, trzeba
dokładnie przepłukać
instalację wodociągową.
Podobnie należy postąpić
podłuższejprzerwiew ko
rzystaniu z  instalacji
(zwłaszczawykonanejz rur
stalowych) lub po jej
remoncie.Wtymcelutrze
ba zdemontować giętkie
przewody łączące baterię
z instalacją.

U W A G A

Typowabateriamieszającasztorcowa
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NARZĘDZ I A
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Montaż na umywalce lub zlewozmywaku typowej sztorcowej 
bateriimieszającej– kolejnośćczynności:

1. Zamknąćzaworyna instalacji,odcinającedopływciepłeji zimnej
wody.

2. Wstawićgłowicędownętrzakorpusubaterii;przezzewnętrzne
otwory w  korpusie mieszacza, od spodu, wprowadzić śruby
z gwintemdwustronnym.

3. W osiotworuumywalki lubzlewozmywakaustawićoring,na
nimpierścieńozdobny,a powyżejkorpusbateriiz wmontowa
nąw jegownętrzugłowicą.

2

śrubymontażowe

perlator

korpusbaterii

głowica

3

pierścień
ozdobny

otwórumywalki
lubzlewozmywaka

korpusbaterii

głowica

śrubamontażowa

Montaż



4. Nawystające od spodu umywalki lub zlewozmywaka śruby
montażowezałożyć(mniejszymiotworami)uszczelkęi podkład
kęmetalową;przezichwiększeotworyprzeprowadzićwypusty
wężykówi wkręcićjenauszczelcedooporuw większeotwo
ryznajdującesięw dniekorpusu;naśrubymontażowenakrę
cićnakrętki–równieżdooporu;baterianiepowinnaobracać
sięw otworze;nakrętkinakońcachwężyków(z uszczelkami
wewnątrz)połączyćzprzewodamiciepłeji zimnejwody.

5. W przytwierdzonydoumywalkilubzlewozmywakakorpus
bateriiwprowadzićdooporunakrętkędociskową,mocują
cągłowicęodgóry;naustawionynakorpusiekolejnypier
ścień ozdobny, maskujący nakrętkę dociskową, nałożyć
dźwignięuchwytbateriii unieruchomićgośrubądociskową
zapomocąkluczaampulowego.

6. Otworzyćzaworyw instalacji.

7. Otworzyćprzepływwodyprzezbateriępodnoszącdźwignię
mieszacza,abysprawdzićjakośćprzepływu.
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Powierzchniechromowanebateriimożnaczyścićwodąz mydłem
i  polerowaćmiękką ściereczką.Niewielki nalotwapienny łatwo
usuwasięwodnymroztworemoctu.
Zanieczyszczeniapowstałenaelementachemaliowanychmożna
usuwać tylko czystą wodą z  dodatkiem mydła, a  elementy
te polerowaćirchą.

Środki myjące i  piorące w  proszku i  płynie, zawierające
substancje ścierne, zarysowują powierzchnie chromowane
i emaliowane,a rozpuszczalnikilublakierydowłosówz zawar
tościąamoniakunarażająjenamatowienie.
Doczyszczeniai polerowaniabateriinienależyużywaćostrych
gąbek i  ściereczek z  materiałów syntetycznych. Nie wolno
takżestosowaćkwasusiarkowego,podchlorynusodu, amo
niaku,preparatówdezynfekujących,acetonu.Środkiteodbar
wiająpokrytenimipowierzchnie,częstobezpowrotnieniszczą
ich wierzchnie warstwy, a  w  sprzyjających okolicznościach
powodująutlenieniemiedzizawartejw mosiądzu,z któregosą
odlewanekorpusybaterii.

UWAG I

Jeślibateriauszkodzisięlubzacznieprzeciekać,pozlokalizowaniu
miejscauszkodzenia,w pierwszej kolejności trzebadokręcićele
mentymontażowe baterii, a gdy to nie przyniesie skutku należy
zdemontowaćbateriędomiejsca,w którymzostałozlokalizowane
uszkodzenie. Poszczególne czynności należy wykonywać
w kolejnościodwrotnejdowyżejopisanej.Przedprzystąpieniemdo
pracytrzebaodciąćdopływwodydobaterii.
Wymianauszkodzonegoperlatora lub jegouszczelkiniewymaga
demontażucałejbaterii.
Samodzielniemożnawymienić tylkouszczelki i  perlator.Naprawę
głowicy(pracującejwewnętrzukorpusubaterii)trzeba–pojejwyję
ciu–zlecićw serwisiealbowymienićjąnanową.

Naprawa

Konserwacja

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




