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Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.  
Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból gyártották, hogy hosszú ideig megőrizze a 
működőképességét és a kinézetét.  
A rendeltetésszerű használat és az alapvető ápolás biztosítása érdekében olvassa el 
maradéktalanul az útmutatóban található utasításokat és javaslatokat, mielőtt beszereli a 
keverő berendezést.  
  
1. MŰSZAKI ADATOK 
 
A termosztátos keverő berendezések nyomás alatt tartott hőtárolós villanykályhákból 
(minimum 18kW teljesítményű, ami megfelel 250 kcal/min-nek), villany- vagy 
gázbojlerekből származó melegvíz-tápláláshoz történő használatra szolgálnak. 
 
1. táblázat: Termosztátos keverő berendezés jellemzői 
Minimális üzemi nyomás, ellenállás nélkül 0,5 bar 
Maximális üzemi nyomás 8 bar 
Maximális vízhőmérséklet 90oC 
Hőmérsékletszabályozás 20oC-tól 60oC-ig 
Olyan berendezéseknél, ahol a hálózati nyomás meghaladja az 5 
bart, nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni a fő 
vízbetáplálásba.  

 

  
2. táblázat – Termosztát betét hitelesítési feltételei 
Meleg- és hidegvíznyomás  3 bar 
Meleg víz hőmérséklet  65±5oC 
Hideg víz hőmérséklet  15±5oC 
 
FONTOS: az összes termosztát betétet gyárilag beállították kiegyenlített nyomáson 3 bar 
mellet (ami megfelel 0,3 Mpa-nak vagy 3 atm-nak). 
 
Megjegyzés: A termosztátos keverő berendezés optimális teljesítményét egyenlő nyomás 
mellett éri el (meleg és hideg). 
  



 2. TELEPÍTÉS 
 
FIGYELMEZTETÉS: a termosztátos keverő berendezés telepítése előtt ajánlatos alaposan 
átöblíteni a vízbetápláló csöveket.  
Biztosítani kell, hogy a meleg víz csatlakozások a baloldalra kerüljenek, a hideg víz pedig a 
jobb oldalra. Ha a hideg és meleg víz csöveket felcserélik, akkor a keverő berendezés NEM 
TUD MŰKÖDNI. Gondosan be kell tartani a termosztátos keverő berendezés testén 
elhelyezett jelzéseket: a piros matricát a meleg víz csatlakozáshoz kell bekötni.    
A meglévő keverő berendezés kicserélésekor ki kell szerelni az előző „S” csatlakozókat, és az 
új termékkel együtt adott csatlakozóra kell cserélni.   
 
2.1 TERMOSZTÁTOS ZUHANY/FÜRDŐKÁD ZUHANY KEVER Ő BERENDEZÉS 
BESZERELÉSE 
 
2.1.1 SZERELÉS ANYÁKKAL 
Csavarja fel az „S” (1/2” menetes) csatlakozókat a falban lévő vízbetápláló csövekre 14mm-
es csavarkulcs segítségével (01). Megfelelő eszközökkel ellenőrizze, hogy az „S” csatlakozók 
párhuzamosak legyenek a padló tengelyével, és a középvonaluk 150 mm távolságban legyen 
(02). Csavarja fel a karimákat a már felszerelt csatlakozókra (03). Helyezzen fíberalátétet 
minden egyes anyához, és csavarja fel őket az „S” csatlakozókra, ügyelve rá, hogy a piros jel 
felőli oldalt a meleg víz betápláláshoz kösse be (04). 
 
2.1.2 SZERELÉS CSATLAKOZÓKARMANTYÚVAL 
Csavarja fel az „S” (1/2” menetes) csatlakozókat a falban lévő vízbetápláló csövekre 12mm-
es csavarkulcs segítségével (01). Megfelelő eszközökkel ellenőrizze, hogy az „S” csatlakozók 
párhuzamosak legyenek a padló tengelyével, és a középvonaluk 150 mm távolságban legyen 
(02). Helyezze fel a két karimát a termosztátos keverő berendezés testén lévő hátsó csővégre. 
Szerelje fel a termosztátos keverő berendezés testét az „S” csatlakozókra (05). és addig 
nyomja, amíg a karimák tökéletesen szorosan nem állnak a falban, ügyelve rá, hogy a piros jel 
felőli oldal a meleg víz betáplálás címkénél legyen. Húzza meg a rögzítőcsavarokat felváltva 
a megfelelő kiegyenlítés érdekében, és rögzítse a termosztátos keverő berendezés testét a 
berendezéssel együtt szállított 3mm-es hatszög kulccsal.  

 



 
2.2 A ZUHANYOSZLOP BESZERELÉSE 
 
2.2.1 SZERELÉS ANYÁVAL VAGY CSATLAKOZÓKARMANTYÚVAL 
Helyezze be a fali konzolt és a csúszó zuhanytartót a csőre (06). Csavarja össze a függőleges 
csövet és az íves csövet (07). Illessze a teljes felszálló csövet a termosztátos keverő 
berendezés felső kimeneti csatlakozójára (08), csúsztassa fel a fali konzolt a kép szerint. 
Ellenőrizze megfelelő eszközökkel, hogy a felszálló cső tökéletesen függőleges-e, és jelölje 
meg a fali csatlakozók és rögzítőcsavarok helyét (09). Vegye ki a felszálló csövet, fúrja ki a 
falat 6mm-es fúróval, ügyelve rá, hogy a keverő berendezést védje a törmeléktől. Helyezze be 
a fali csatlakozókat (10). Nyomja rá a felszálló csövet lefelé a szelepen lévő felső kimeneti 
csatlakozóra, és rögzítse a fali konzolt a keverő berendezéssel együtt szállított csavarokkal 
(11), húzza meg a felszálló csövön lévő anyát a felső kimenetnél. Vagy: húzza meg a felszálló 
csövön lévő anyát, hogy rögzítse azt a megfelelő helyzetben, 2/2,5mm-es hatszög kulcs 
segítségével (12). Állítsa be a fali konzol távolságát a központi csaphoz (A) képest, és 
ellenőrizze megfelelő eszközökkel, hogy a felszálló cső egyenes, függőleges helyzetben van-
e. Csúsztassa a konzol burkolatát a falra. Csavarja fel a zuhanyfejet.  
 
2.2.2 SZERELÉS RÖGZÍTETT FALTÁVOLSÁGGAL  
Helyezze fel a csúszó zuhanytartót a függőleges csőre, és csatlakoztassa azt a vízszintes 
csőhöz (13). Helyezze a felszálló csövet a termosztátos keverő berendezés felső csatlakozó 
kimenetébe, ügyelve arra, hogy teljesen beleilleszkedjen. Ellenőrizze megfelelő eszközökkel, 
hogy a felszálló cső tökéletesen függőleges-e, és jelölje meg a vízszintes cső fali csatlakozói 
furatainak a helyét. Vegye ki a felszálló csövet, fúrja meg a falat, ügyelve rá, hogy a keverő 
berendezést védje a törmeléktől. Helyezze fel a fali csatlakozókat (10). Nyomja a felszálló 
csövet lefelé a szelep felső csatlakozó kimenetébe, és rögzítse a vízszintes csövet a falhoz a 
leszállított csavarokkal. Csúsztassa a konzol burkolatát a falra. Csavarja fel a zuhanyfejet.  
 

 
 
 
 
 



2.3 A TERMOSZTÁTOS MEDENCE/BIDÉ/MOSOGATÓ KEVER Ő BERENDEZÉS 
SZERELÉSE 
 
Csavarja ki a termosztátos keverő berendezés hátulján lévő csavart, illessze a kifolyócsövet a 
testre, ügyelve arra, hogy a fehér gyűrű nyitott része a csavar furatán legyen. Húzza meg a 
csavarokat a csavarhúzóval (16). Csatlakoztassa a két flexibilis csövet (piros és kék) a 
termosztátos keverő berendezés testére a meleg és hideg jeleknek megfelelően (17). 
 
Szerelje be a leszállított visszacsapó szelepeket a meleg és hideg víz betápláló csövekbe, 
illessze be a szűrőalátéteket, és csatlakoztassa a flexibilis csatlakozótömlőket (18). 
Szerelje be a termosztátos keverő berendezést a kerámia edénybe a leszállított rögzítő készlet 
segítségével.  

 
 

 
 
 



2.4 FALBA SÜLLYESZTETT TERMOSZTÁTOS KEVER Ő BERENDEZÉS 
 
A falba süllyesztett termosztátos keverő berendezéseket a horganyzott acélból készült hátsó 
doboz alakú támasszal együtt szállítjuk, ami a nyílás jobb oldali mélységéhez ad útmutatást, 
és megadja a kész felület mérethatárait. Ez védi és leválasztja a keverő berendezést a szerelési 
munka során. 
Tegye a termosztátos keverő berendezést a falba, és ügyeljen rá, hogy a nyílás megfelelő 
méretű legyen a doboz befogadásához, használja az „A” fedelet a fal kikészítési felületeként 
(30). Vegye ki a fedelet (31), csatlakoztassa a meleg vizet (3/4”) a baloldalhoz (MELEG) és a 
hideg vizet (3/4”) a jobboldalhoz (HIDEG), a többi vízkimenetet (1/2”) szükség szerint.  
Termosztátos keverő berendezés két kimenettel: csatlakoztassa a zuhanyfejet (1/2”) a felső 
kimenethez, és a kézi fejhez, vagy bármely más tartozékhoz (32) a jobboldali kimenethez 
(1/2”). 
Mielőtt rápattintja a fedelet a fémdobozra, fordítsa el az áramlásszabályzót, és ellenőrizze az 
esetleges szivárgást, és ügyeljen rá, hogy a keverő berendezés merőleges legyen. Ügyeljen rá, 
hogy a doboz fedelén lévő rögzítőfuratok és a kész felület illeszkedjenek egymáshoz (33). 
Amikor a simító vagy burkolómunkát befejezi, vegye le a műanyag védőkupakokat, szerelje 
fel az előlapot a szivacsos hátlappal, és csúsztassa szorosan a falhoz. Vagy: helyezze be a 
lapot és az előlapot, tegye be a tömítéseket és karimákat, és csúsztassa szorosan a falhoz (34). 
Ahol szükséges, szerelje fel a fogantyúkat vagy a kart. 
A ki/terelő fogantyúnál: Ügyeljen rá, hogy a terelő betét orsójának referencia pontja a „B” 
legyen az alsó oldalon, és vízszintes helyzetben legyen (36). Helyezze be a kart úgy, hogy a 
nyomógomb a felső oldalon legyen, és tegye be a csapot az adapter gyűrű ütközőjéhez. Ne 
fordítsa el a terelő betét orsóját (a nyomógombnak függőlegesnek kell lennie a betét csapjának 
lapos felületére). Húzza meg a csavart, és helyezze fel a kupakot, vagy húzza meg a csavart, 
szorosan tartva a fogantyút a terelőhöz (37).    
A ki/terelő karnál: szerelje be a kart úgy, hogy beállítja a terelő középső kimenetének 
pozícióját (38). Húzza meg a csavart és a kupakot, vagy húzza meg a csavart, szorosan tartva 
a kart a terelőhöz. 
Hőmérséklet szabályzó kar: szerelje be a kart úgy, hogy a szabályzó gomb egy vonalban 
legyen a termosztátos betét orsóján lévő fekete vonallal. 
 

 
 
 
 



3. HITELESÍTÉS 
 
3.1 A TERMOSZTÁTOS BETÉT HITELESÍTÉSE 
 
A termosztátos keverő berendezést gyárilag úgy állítják be, hogy kb. 38oC-os kimeneti 
hőmérsékletet biztosítson, amikor a kar skálás mutatóján van elhelyezve. 
Ha a kiválasztott hőmérséklet nem felel meg a szállított víz hőmérsékletének, akkor a 
termosztátos keverő berendezést hitelesíteni kell a helyi szerelési feltételek szerint.  
Nyissa meg a vizet, állítsa a hőmérséklet szabályzót 38oC-ra és mérje meg a víz hőmérsékletét 
orvosi hőmérővel. Fordítsa el a hőmérséklet szabályzó kart, lenyomva a biztonsági 
nyomógombot, amíg el nem éri a 38oC-ot (19). 
A kar további elfordítása nélkül vegye ki a kar kupakját, lazítsa meg a csavart, és vegye le a 
hőmérséklet szabályzó kart. Húzza meg a csavart, és helyezze fel a kupakot, vagy húzza meg 
a csavart, szorosan tartva a kart a termosztátos keverő berendezéshez. 
 
VIGYÁZAT: a termosztátos betéten lévő fekete adapter gyűrűt soha nem szabad 
kivenni (22).  
 

 
 
 
 
 
 

 



3.2 AZ „ECOSTOP” RENDSZER HITELESÍTÉSE 
 
Az Ecostop rendszerrel ellátott termosztátos keverő berendezések arra szolgálnak, hogy a 
teljesen nyitott pozícióhoz képest egyharmadnyi vízmennyiséget adjanak. 
A biztonsági nyomógomb lenyomásával felülírhatja az Ecostop rendszer által történő 
leállítást, és visszatérhet a maximális vízáramláshoz. Az Ecostop áramlási sebességét be lehet 
állítani.  
Az Ecostop vezérlőkar elfordítása nélkül vegye le a kar kupakját, lazítsa meg a csavart, és 
vegye ki a kart (24). 
Vegye ki a szabályzó gyűrűt (25). Helyezze be újra a szabályzó gyűrűt az óra járásával 
ellentétes irányba elfordítva az áramlás növelése érdekében, vagy az óra járásával egyező 
irányba az áramlás csökkentése érdekében. Helyezze vissza a kart, húzza meg a csavart, és 
helyezze fel a kar kupakját vagy húzza meg a csavart, szorosan tartva a kart a termosztátos 
keverő berendezéshez.  

 

 
 
4. KARBANTARTÁS/CSERE 
 
Bármilyen karbantartási munka elkezdése előtt zárja el az elzáró szelepeket. 
A hosszú működőképesség érdekében rendszeres és gondos karbantartás javasolt. 
 
4.1 CSAVARRAL RÖGZÍTETT TERMOSZTÁT BETÉT 
 
Lazítsa meg a csavart a termosztátos keverő berendezés test alsó oldalán, és vegye ki a 
termosztát betétet, amely kihúzható (nem szükséges kivenni a hőmérséklet szabályzó kart). 
Tisztítsa le a vízkövet ecettel (ne használjon semmilyen tisztítószert vagy savat), és kenje meg 
a tömítéseket hőálló zsírral (26). 

 
Cserélje ki a termosztát betétet megfelelő módon, és fordított sorrendben szerelje vissza az 
alkatrészeket. 



 
4.2 FELCSAVAROZOTT TERMOSZTÁTOS KEVER Ő BERENDEZÉS 
 
Vegye le a kar kupakját, lazítsa meg a csavart, és vegye ki a hőmérséklet szabályzó kart. Ha a 
karon nincs kupak, akkor csavarja ki a csavart, és vegye ki a kart. 
Vegye ki az ütközőgyűrűt, megfigyelve a szerelési helyzetét (27). Visszaszereléskor 
ugyanarra a helyre kell visszatenni. Csavarozza ki a termosztát betétet (28), tisztítsa le a 
vízkövet ecsettel (ne használjon semmilyen tisztítószert vagy savat), és kenje meg a 
tömítéseket hőálló zsírral. 

 
Szerelje vissza a termosztát betétet a megfelelő helyére, fordított sorrendben elvégezve a 
műveletet. Ha a kiválasztott 38oC-os hőmérsékletet nem teljesíti, akkor nézze meg a „A 
TERMOSZTÁT BETÉT HITELESÍTÉSE” c. részt. 
 
 
4.3 TERELŐBETÉT 
 
Vegye le a fogantyú fedelét, csavarja ki a csavart, hogy eltávolítsa a terelő vezérlőkart. 
Amennyiben a karon nincs fedél, csavarja ki a csavart és vegye le a kart (37).  
Vegye le az adapter gyűrűt. Távolítsa el a biztosítóanyát erőmérős kulccsal vagy egy 30 mm-
es csavarkulccsal (figyelem: ha nem áll rendelkezésre erőmérős kulcs, javasolt a záróanya 
helyzetét tollal vagy hasonló eszközzel megjelölni), vegye le és mossa ki a terelőbetétből a 
szennyeződést (30). 

 
Helyezze vissza a terelőbetétet, biztosítsa, hogy a zárópeckek megfelelően illeszkedjenek a 
lyukaikba, helyezze vissza a biztosítóanyát, és húzza meg maximum 10/12 Nm erővel (vagy 
helyezze vissza a biztosítóanyát a tollal megjelölt helyre). Helyezze vissza az adaptert és a kar 
visszahelyezéséhez kövesse az előbbi eljárást fordított sorrendben.  
 



 
4.4 SZŰRŐK (CSAK REJTETT KEVERŐ ESETÉN) 
 
Amennyiben szükséges, vegye le a karokat és/vagy az emelőrudat. Vegye le a lemezt és végül 
a szivacsmosót is. Hatszögű kulcs segítségével csavarja le a dugaszokat, távolítsa el a 
szűrőket és tisztítsa meg a hálóikat. Amennyiben a szűrők lyukai el vannak tömődve, áztassa 
a szűrőket ecetben néhány percig. Szerelje vissza az összes alkatrészt, kövesse az előbbi 
utasításokat fordított sorrendben. A keverő berendezés megfelelő működésének biztosítása 
érdekében időnként végezze el ezt az eljárást újra.  
 
5. TISZTÍTÁS 
 
A termosztátos keverő berendezés felszíni bevonatának a megóvása érdekében, amennyiben 
szükséges, kövesse az alábbi karbantartási utasításokat:  
 

• A szennyeződések és a vízkő eltávolítására csak szappanos vizet vagy speciális, 
krómozott felület tisztítására alkalmas terméket használjon, és puha kendővel törölje 
szárazra.  

• Kerülje a tisztítószerek, savak és maró anyagok használatát krómozott, festett, 
aranyozott vagy polírozott felületek tisztítására.  

• A műanyag vagy gumi alkatrészek tisztítására ne használjon fehérítőszert, vegyszereket 
vagy hasonló termékeket, hanem a keverőtestnél leírt eljárást kövesse.  

 
6. PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 
 

• Ha a termosztátos keverő berendezés nem állítja be helyesen a hőmérsékletet:  
Nyissa meg a meleg és a hideg vizet, fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó kart 
néhányszor, ameddig a hőmérséklet vissza nem tér a normális értékre.  
 
• Ha a termosztátos keverő berendezés nem ad meleg vagy hideg vizet:  
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vagy a testen lévő szűrők ne legyenek eltömődve és a 
nyomások összehasonlíthatóak legyenek.  
 
• Ha a termosztátos keverő berendezés nem állítja be a hőmérsékletet 38 °C-ra:  
Ellenőrizze, hogy a helyi szerelési feltételek megfelelnek-e a 3. pontban leírt „Műszaki 
adatoknak”. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor állítsa vissza a termosztát 
betétet „A termosztát betét kalibrálása” című 4.1 alpontban leírtak szerint.  
 
• Ha a hőmérséklet-szabályozó kart nehéz elfordítani:  
Nyissa meg a vizet és a hőmérséklet-szabályozó kart néhányszor, hogy a víz könnyen 
folyjon.  

 
7. GARANCIA 
 
Kérjük, hogy őrizze meg ezt a leírást a vásárlása bizonyítékaként és ellenőrző 
kuponként. Az Ön által megvásárolt termosztátos keverő berendezésre 5 év garanciát 
nyújtunk gyártási és anyaghibák esetén.  
 
A GARANCIA NEM TERJED KI AZ ALÁBBIAKRA:  



A termosztátos keverő berendezés rossz vagy nem szakszerű használatára.  
Hibás beszerelésre, illetve a beszerelés során nem megfelelő szerszámok használatára.  
Hanyag vagy nem megfelelő karbantartásra, vagy tisztítószerek nem megfelelő használatára.  
Kopásnak és elhasználódásnak kitett összevetőkre (aerátor, O-gyűrű stb.) 
A vízkő vagy a vízcsövekben lévő szennyeződések által okozott meghibásodásra.  
A nem-ALPI tartalék alkatrészek használatával okozott sérülésre.  
Kémiai, elektro-kémiai vagy elektromos hatással okozott sérülésekre.  
 
Reklamációk esetén a keverő berendezést vissza kell juttatni:  

• a vásárlás bizonyítékával (számla, jegy stb.) együtt megfelelően becsomagolva,  
• az ellenőrző kuponnal és a hibák jellegének leírásával.  

 
A beszállítója érvényesíteni fogja a garanciát.  
Amennyiben a reklamáció a garancia hatálya alá tartozik, a keverő berendezést ki fogják 
cserélni, vagy ingyenesen meg fogják javítani.  
 
Megjegyzés: A nem eredeti (másolt, módosított, megváltoztatott vagy máshoz tartozó) 
ellenőrző kuponnal rendelkező keverő berendezéseket nem tudjuk elfogadni. A műszaki 
változtatások jogát fenntartjuk.  
 
   
 
 


