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TECHNICKÉ INFORMACE K SAMOZAVÍRACÍM BATERIÍM 

U samouzavíracích baterií MCM dodávaných firmou RUBIDEA CZ může časové nastavení a dobu 
průtoku měnit uživatel, a to otočením šroubku uvnitř tlačítkového ventilu nebo otočením plastové 
krytky vně kartuše. 

Kartuše s časovým ovladačem a nastavitelným průtokem: 

Jak změnit nastavení času zavření u samouzavíracích kartuší MCM 
U této nové kartuše si můžete zvolit čas uzavření v rozmezí daném typem 
požadované baterie,  a to pouze otočením šroubku uvnitř tlačítkového ventilu 
(viz výkres). Otočením šroubku doprava ve směru hodinových ručiček se doba 
uzavření zkrátí. Otočením šroubku doleva se doba prodlouží. Klíček pro otáčení 
je součástí dodávky. 

Obrázek ukazuje způsob změny nastavení času přímým ovládáním kartuše. 
TECHNICKÉ VÝKRESY JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ 

Samouzavírací kartuše MCM dodáváme s funkcí nastavení průtoku podle níže uvedených specifikací: 

Tabulka: 
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Plně otevřeno Otevřeno 3/4 Otevřeno 1/4 Zcela zavřeno 
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Samouzavírací baterie MCM mají zabudovaný filtr, kartuše jsou vyrobeny ze speciálních materiálů 
a mají nejmodernější technické parametry, které zajišťují spolehlivou a kvalitní funkci za příznivou 
cenu. Tento vysoce kvalitní produkt je vyráběn podle přesných norem, a při dodržení následujících 
instrukcí bude spolehlivě fungovat po mnoho let. 

Pro změnu průtoku: pomocí klíče č. 24 vyjměte kartuš z těla baterie, poté otočte 
knoflíkem (F) na kroužku (E), a zvolte požadovaný průtok v rozmezí pozic 
1 (plně otevřeno) a 4 (zcela zavřeno). Točivý moment utažení kartuše je 12 Nm. 

MINIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK O, 1 BARU 
MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK 3 BARY 

Technické informace: Samouzavírací baterie MCM jsou testovány na 600.000 
cyklech, žádné problémy nebyly zjištěny. To znamená, že jsou vyrobeny 
pouze z prvotřídních materiálů. 

Záruka: Všechny výrobky před expedicí procházejí přísnými testy a dvouletá záruka se vztahuje na 
výrobní vady. Správná funkce našich baterií je zaručena pouze v případě, že voda či jiné tekutiny 
neobsahují žádné nečistoty. Na přívod je třeba instalovat filtr. Baterie jsou testovány na 600.000 nepře
tržitých cyklech. Všechny díly jsou navrženy tak, aby nedocházelo k vodním rázům. VŠECHNY NAŠE 

VÝROBKY JSOU 100% MADE IN ITALY. 
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