Stavební připravenost
pro parní a masážní box GLASS 99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

KOUPELNA – Parní a masážní boxy SANJET se instalují do kompletně připraveného prostoru. Musí
být dokončené veškeré zednické a instalační práce, úplně dokončená a rovná dlažba. Je nutné, aby stěny
koupelny svíraly pravý úhel a obklad musí být maximálně rovný. Listely s výstupky je nutné v místě
montáže vynechat. Pro montáž boxu je potřeba zajistit v koupelně volné pracovní místo v rádiusu 1,5 m
od rohu, kde bude box instalován. Pro montáž boxů ve výbavě Elegance je potřebný prostor o výšce min.
245 cm.

•

ODPAD - Sprchové boxy jsou vybaveny odtokovým zařízením ∅40 mm, včetně sifonu. Odpad musí být
vyveden v bodě (O), podle předpisu ČSN 736760 Vnitřní kanalizace a ukončen zároveň s podlahou.

•

VODOINSTALACE – Musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody ČSN 736660. Vývody
teplé (T) a studené vody (S) musí být zakončeny ventily s vnějším závitem 1/2“ (tzv. “roháčky“) pro
uzavření přívodu vody k boxu.

•

ELEKTROINSTALACE - Musí být provedena dle stanovených ČSN 332000 4 41, ČSN 332000 7 701,
ČSN 332000 3, ČSN 332000 5 51, ČSN EN 60335 2 60, ČSN 332130 (změna 2/1994) cl.2.4.1. Parní
box je zařízení třídy “I“. Musí být pevně připojen k síti a samostatně jištěn přes hlavní vypínač ( 230 V,
16 A ) s minimální vzdáleností rozevření kontaktů 3 mm, umístěný nejlépe mimo koupelnu. Síťová
přípojka musí být provedena kabelem o jmenovitém průřezu 3 x 2,5 mm2 v délce min. 1,5m vyvedeným
v bodě (E). Připojení do elektrické sítě musí být provedeno přes proudový chránič –30mA. Je nutno
pravidelně kontrolovat správný chod spínače (test). Zemnící odpor musí být menší než 4 Ohmy.
Sprchový box musí mít doplňkovou ochranu pospojováním vodičem PE s min. průřezem 4 mm2. ( vyvést
taktéž v bodě E, v délce min. 2 m). Boxy nelze začít užívat bez vystavení elektroinstalační revizní
zprávy. Bez této revizní zprávy nebude uznána případná reklamace výrobku.

Pro optimální provoz boxu je nutno zajistit následující:
- Tlak vody mezi 2-5 bar.
- Dodávaná voda musí splňovat podmínky ČSN 830818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 757111 Pitná
voda.
- Pokud tvrdost vody přesahuje 12GH, je nutné do vodovodního systému zařadit změkčovače vody. Na
závadu generátoru páry, způsobenou vodou, která má vyšší tvrdost než 12 GH, se nevztahuje záruka!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KOUPELNY
Instalace zásuvek, vypínačů a jiných elektrických zařízení musí být provedena mimo nebezpečné oblasti
stanovené národní normou pro koupelny. Tyto normy obzvláště zakazují provádět elektroinstalaci v oblasti do 60ti cm kolem sprchového boxu a ve výšce pod 225 cm. Vypínače jakož i jiná elektrická zařízení musí být
instalována takovým způsobem, aby nebyla dosažitelná ze sprchového boxu.
Montáž boxu musí být prováděna pouze odbornou firmou, jejíž pracovník je držitelem příslušných osvědčení.
Pokud nebude možné osadit a zprovoznit box technikem z důvodu nedodržení pokynů uvedených ve „stavební
připravenosti“, zákazník uhradí náklady spojené s další přípravou.
VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST POKUD NEJSOU DODRŽENY:
− platné bezpečnostní předpisy pro zemnící a elektrická zařízení a rozvody budovy.
− příslušné platné bezpečnostní předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti v koupelnách.
− pokyny uvedené v této „stavební připravenosti“.
KONTAKT:
Dotazy ohledně připravenosti a objednání montáže na tel. +420 603 177 125, nebo na adrese servis@sanjet.cz
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T…vývod teplé vody
J…telefonní jack

S….vývod studené vody

O…vývod pro odpad

CD…..CD jack
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E…vývod elektrické energie

