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INSTRUKCJA 

REDUKTOR CIŚNIENIA Z MANOMETREM 
 

1. Stosowanie 
Reduktor ciśnienia stosuje się w celu obniżenia ciśnienia wyjściowego do ustawionej wartości. 

Zalecane zastosowanie w instalacjach wody użytkowej do obniżania wysokiego ciśnienia do wartości 

bezpiecznej – ok. 3 bar. 

 

2. Działanie 
- za pomocą śruby regulacyjnej ustawiamy żądaną nastawę ciśnienia wyjściowego  

- za pomocą pierścienia ograniczającego (nakrętki) blokujemy ustawioną nastawę 

 

3. Montaż 
Możliwość montażu reduktora ciśnienia w każdej pozycji. Montaż w miejscach, w których należy obniżyć 

ciśnienie wyjściowe. Ustawienie żądanej nastawy ciśnienia wykonuje się przy zamkniętej instalacji. 

 

4. Instalacja i uruchomienie 
- przed instalacją reduktora usunąć wszelkie zanieczyszczenia instalacji wody użytkowej poprzez staranne 

płukanie (zanieczyszczenia mogą powodować nieprawidłową pracę reduktora ciśnienia). 

- zainstalować manometr w otworze na korpusie reduktora ciśnienia  

- montaż reduktora ciśnienia instalacji wody użytkowej zgodnie ze strzałką na korpusie reduktora  

- poluzować pierścień ograniczający (nakrętkę) 

- śrubą regulacyjną nastawić żądane ciśnienie wyjściowe obracając śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara zwiększamy ciśnienie wyjściowe reduktora natomiast obracając śrubę regulacyjną 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszamy ciśnienie wyjściowe reduktora  

 

5. Użytkowanie 
Ze względu na możliwość występowania w instalacji wodociągowej zanieczyszczeń, które mogą powodować 

nieprawidłową pracę lub całkowite zablokowanie się reduktora zaleca się montaż filtra przed każdym 

reduktorem ciśnienia.  

 

 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu towaru. 

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 

licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy czas naprawy ulega 

wydłużeniu o czas niezbędny do ich wprowadzenia  

4. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt. Towar wysyłany na koszt serwisu nie będzie 

odbierany. 

5. Na czas naprawy serwis nie dostarcza nabywcy zastępczego towaru. 

6. Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu czytelnego dokumentu sprzedaży  

7. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancją nie 

są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne, 

zanieczyszczenia, zalania , zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa  jak również 

eksploatacja niezgodne z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania 

przypadku dokonania przez klienta nieautoryzowanych napraw. Gwarancja nie zostanie uwzględniona 

w przypadku stosowania reduktora do wody chemicznie agresywnej. 

8. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej koszty przesłania 

sprzętu do i z serwisu ponosi klient. 

9. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia dokonania 

napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu . 

10. Odmowa klienta na wykonanie naprawy gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji. 
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