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Zakupili Państwo produkt, który został wyprodukowany na bazie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu wodomierzy
oraz najwyższej jakości materiałów. Spełnia on wymogi normy EN 4061 co gwarantuje jego pełną zgodność z urządzeniami
innych producentów. Wodomierz posiada ważne europejskie Zatwierdzenia Typu oraz Atest Higieniczny wydany przez
Państwowy Zakład Higieny.
Firma Ecomess Sp. z o.o. gwarantuje niezawodne działanie wyrobu w normalnych warunkach eksploatacyjnych w okresie
24 miesiące od daty zakupu, jednak w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty dostarczenia do sprzedawcy.
Zakres naprawy obejmuje wyłącznie usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek wad fabrycznych i niezawinionych przez
nabywcę. Samowolna naprawa wyrobu lub uszkodzenie plomby powoduje utratę gwarancji.
Szczegółowe uprawnienia nabywcy nie uregulowane niniejszą kartą gwarancyjną określają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawa z dn. 30.05.2014 o Prawach Konsumenta (Dz.U.214 poz. 287)
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Instrukcja montażu wodomierza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dokonać oględzin instalacji mieszkaniowej, domowej, ustalić miejsca wmontowania wodomierza.
Zamontować śrubunki na wodomierzu, zmierzyć długość montażową kompletnego wodomierza.
Zamknąć zawór w instalacji (odłączyć dopływ wody) przed miejscem instalowania wodomierza od strony zasilania.
Oznaczyć i wygiąć odcinek rury z instalacji wg gabarytowych rozmiarów wykonywanego przyłącza uwzględniając zapas długości na złącze gwintowe.
Wykręcić z instalacji odcinki przeciętej rury, splanować końce, sfazować krawędzie i nagwintować, usunąć wióry i opiłki z rur.
Wykonać montaż nagwintowanych rur i elementów przyłącza zostawiając przerwę równą długości wodomierza z uszczelkami.
Zamiast wodomierza zamontować odcinek rury w celu przepłukania instalacji hydraulicznej.
Otworzyć uprzednio zamknięty zawór i dokonać skutecznego płukania instalacji.
Ponownie zamknąć zawór odcinający dopływ wody przed wodomierzem. Wymontować odcinek rury i zamontować wodomierz. Obrócić liczydło tak by licznik
bębenkowy znajdował się w pozycji poziomej.
10. Dokonać próby połączeń w instalacji i sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów wskazówki wodomierza w czasie przepływu wody. Wskazówka powinna
obracać się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
11. Założyć plomby na śrubunkach wodomierza.

Uwagi:

woda
ciepła

Ze względu na złą jakość wody zaleca się stosowanie przed wodomierzem dodatkowego filtra mechanicznego. Po
zainstalowaniu wodomierza napełnić go wodą przy bardzo małym przepływie a następnie ustawić przepływ użytkowy.
Gwałtowne podanie pełnego ciśnienia i przepływu grozi uszkodzeniem wodomierza
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