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Azonosító: 101/2013

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
EU 305/2011/EU rendeletnek megfelelôen

KLUDI

Használati és
ápolási útmutató

Terméktípus azonosítója:
KLUDI csaptelep
A terméktípus azonosítása a termékcsaládok megnevezése szerint:
Adlon, Amba, Amphora, Balance, Bingo, Bingo Star, Bozz, D-Core, D-Tail, D-Vise, E-GO, Esprit,
Flexx.boxx., JOOP!, Kidó, Komet, L-ine, Logo-Neo, Maris, Medi-Care, MX, New Waves, Objekta, Objekta
Mix New, Provita, Q-BEO, Scope, Standard, Steel, Tercio, Trendo, Zenta, ZIP.
A termék rendeltetése:
Az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények ívóvízhálózatában alkalmazandó
csaptelepek.
Gyártó neve, címe:
KLUDI GmbH & Co. KG Menden (58706 Menden, Am Vogelsang 31-33, Németország),
KLUDI Armaturen Austria GmbH Hornstein (7053 Hornstein, Neufelder Str. 17, Ausztria)

Vevôtájékoztató KLUDI
csaptelepekhez

Meghatalmazott képviselô:
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT, 2049 Diósd, Homokbánya út 75.
A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenôrzésére szolgáló rendszer megnevezése:
EP 305/2011/EU r. V. melléklet 1.1 pont, 1+ rendszereljárás szerint.
Mûszaki értékelés adatai:
Építésügyi Minôségellenôrzô Innovációs Kht. (1113 Budapest, Diószegi út 37.) mint a GKM által 090/2005
számon nyilvántartott tanúsító szervezet 2011-08-31-én kelt, 138-CPD-5-(C-23/2005) (egykaros
csaptelepek), 138-CPD-6-(C-24/2005) (kétfogantyús csaptelepek), 138-CPD-7-(C-25/2005) (hôfokszabályozós csaptelepek) számú visszavonásig érvényes Megfelelôségi Tanúsítványában foglaltak szerint a
vonatkozó mûszaki előírásoknak megfelelnek. A termékek kielégítik az ivóvíz minôségi követelményeirôl
és az ellenôrzés rendjérôl szóló 47/2005. (III. 11) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet követelményeit.
A tanúsítás és a vizsgálat a KLUDI kínálatában szereplô termékeken és az MSZ EN 817, MSZ EN 248,
MSZ EN 200, MSZ EN 1111, MSZ EN 15091, prEN 13618 szabványokon alapult.
ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatal, 2009.07.10-én kelt 6408/2009 és 6181/2006.OKI sz. szakvélemény.
Teljesítménytáblázat:
Alapvetô tulajdonság

Teljesítmény

Mûszaki elôírás

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban
alkalmazható termék

Megfelelô anyagminôség
és kivitel

201/2001 (X.25.) és
47/2005. (III.11.) sz. kor. r.

Használati zajszint

0,3 MPa áramlási nyomáson
≤20dB(A)

MSZ EN 200, MSZ EN 817

A fenti termékek teljesítménye a táblázatban foglaltaknak megfelel.
Ezen teljesítménynyilatkozat visszavonásig vagy legkésôbb 2018-05-30-ig érvényes.

Csúri Ferenc
ügyvezetô igazgató

Diósd, 2013-06-01

KLUDI SZERELVÉNYEK Kft.
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
Ingyenesen hívható szerviz- és információs számunk: 06 80 200-313
e-mail: info@kludi.hu
www.kludi.hu

Kérjük, hogy a csaptelep használatbavétele elôtt
gondosan olvassa végig!
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Kezelési útmutató
Cikkszám:
Megnevezés:

A csaptelepek kezelôszerveinek mûködésére vonatkozóan a
dobozban található rajzos “szerelési és használati útmutató”-ban
található ábrák szolgálnak felvilágosítással!

Szakszerû beépítés igazolása:

Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk minôségi termékünk megvásárlásához!
Szakember által végzett szakszerû felszerelés és a kezelési
útmutató betartása esetén sok öröme lesz termékünkben.

Felszerelés és üzembe helyezés

Tisztítás, ápolás
• A használat során a felületre rakódott vízkô- és szappanfoltok
eltávolítására a kereskedelemben kapható kímélô tisztítószerek
alkalmasak.
• Szükség esetén enyhe citromsavas tisztítószerek alkalmazása
ajánlott (pl.: KLUDI Szaniter-tisztítószer)!
• Tisztítás után többször, bô vízzel öblítse le a csaptelepet!

• A csaptelep felszerelését és üzembe helyezését kérjük szakemberre bízni!
• A csaptelepet a dobozban található rajzos “szerelési és
használati útmutató”-nak megfelelôen, az adott sorrendben, a
mellékelt kiegészítô elemek beépítésével és a feltüntetett szerszámok segítségével kell felszerelni!
A KLUDI-csaptelepek ivóvízzel üzemelô hideg- és melegvíz ellátó
rendszerekben használhatók fel az alábbiak figyelembe vételével:
• Hálózati nyomás: 1-5 (max. 16 bar); 5 bar felett a csaptelep elé
nyomáscsökkentô beépítése válhat szükségessé. A gyártmányismertetôinkben megadott adatok átlagosan 3 bar nyomás
esetén érvényesek.
• Gazdaságossági és balesetvédelmi okokból a melegvíz
hômérsékletét max. 55 C°-ra célszerû megválasztani. A
csaptelepet lehetôleg ne mûködtessük 70 C°-nál (max. 90 C°)
melegebb vízzel!

• A csaptelepet erôsen savas-, lúgos kémhatású, vagy klórtartalmú szerekkel (pl. vízkôoldó, rozsdaoldó, fehérítô) illetve
durva szemcsés súrolószerekkel tisztítani nem szabad!
A csaptelepekre a Polgári Törvénykönyv 308.§-a alapján 2
év termékszavatosság, valamint –szakember által jelen
vevôtájékoztató lapon igazolt beépítés esetén– a KLUDI
által önként vállalt további 3 év, azaz összesen 5 év szavatossági idô vonatkozik, mely a vásárlást igazoló számla és
az önként vállalt 3 év szavatossági idô érvényesítése vonatkozásában ezen kitöltött jegy bemutatásával érvényesíthetô.
Termékeinkhez 10 évig biztosítjuk az alkatrész utánpótlási
lehetôséget.
A vevôtájékoztatóban ill. szerelési útmutatóban foglaltak be
nem tartása miatt keletkezett meghibásodásokért és
károkért a KLUDI felelôsséget nem vállal!

