KONSTA 185/90
WANNA WOLNOSTOJĄCA Z SYSTEMAMI HYDROMASAŻU
NEOS, TITAN, AJAX i CHROMOTERAPIĄ DREAMBATH

INSTRUKCJA MONTAŻU
INFORMACJE OGÓLNE
Dostawa wanny

Wanna wolnostojąca Konsta z systemem hydromasażu Neos, Titan lub Ajax dostarczana
jest do klienta w opakowaniu, z pełnym wyposażeniem pozwalającym na bezproblemowy montaż wanny w pomieszczeniu. Po rozpakowaniu wannę należy sprawdzić czy
nie została uszkodzona podczas transportu i czy posiada kompletne wyposażenie.
Wannę powinny przenosić dwie osoby - trzymając za krawędzie.

WANNA JEST FABRYCZNIE WYPOZIOMOWANA.
Uwaga: wanny nie należy przesuwać po podłodze. Chwytanie za rury
lub elementy systemu w celu zmiany jej położenia jest niedozwolone.

Przed uruchomieniem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi hydromasażu.
Wyposażenie wanny;

Wanna wolnostojąca z hydromasażem Konsta po rozpakowaniu jest gotowa do montażu.
W dodatkowym opakowaniu znajdują się karta gwarancyjna oraz części ułatwiające
eksploatację i montaż wanny: syfon, korek do przelewu, tabletki do automatycznej dezynfekcji i szablon dna wanny do przygotowania przyłączy na podłodze w pomieszczeniu.

Elementy montażowe które należy przygotować;

• rura giętka, odpływowa ø 50 mm, długość 50 cm - podłączenie do kanalizacji
• wąż zbrojony ø 1/2cala, długość 30-50 cm do podłączenia elektrozaworu
automatycznej dezynfekcji do przyłącza zimnej wody

www.ruben.pl

Montaż wanny – prace wstępne

1. Przygotowanie przyłączy w miejscu instalacji wanny;
na podłodze przed opłytkowaniem w oparciu o projekt
łazienki lub/i dołączony szablon z zaznaczonymi polami
przyłączy oznaczyć obrys dna wanny i pola przyłączy:
• pole „kanalizacja”; otwór do kanalizacji ø 50mm,
• pole „dezynfekcja”; przyłącze zimnej wody (gwint
zewnętrzny 1/2') wystające z podłogi na wys. do 50mm.
• pole „przyłącze elektryczne” wyprowadzić przewód 3x
2,5mm2 oraz przewód ochronny 1x4mm2 o dł. ok. 1m.
• Jeśli przewidujemy montaż armatury nawannowej na brzegu wanny,
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Dysze SHIATSU- masaż pleców

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA DLA 1/2 cal. ZAWORU KULOWEGO NA PRZYŁĄCZU AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI. Przyłącze zimnej wody dla dezynfekcji
powinno być zabezpieczone zaworem kulowym umożliwiajacym odcięcie
dopływu wody podczas prac przyłączeniowych lub serwisowych.
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a. elektrozawór (zabezpieczony opaską na czas transportu, którą należy przeciąć),
łączymy z przyłączem dezynfekcji wężem zbrojonym dł. 30-50 cm GW/Z. Mocowany jest
on do systemu hydromasażu giętką rurą umożliwiającą łatwe i przyłączenie.
b. zalecany ułożony poziomo zawór kulowy z sitkiem
c. bateria nawannowa
e. bateria kolumnowa (zewnętrzna w stosunku do wanny)

Montaż wanny - prace przyłączeniowe

W celu ułatwienia wykonania przyłączenia, zalecamy postawienie wanny w miejscu
docelowym na klockach dystansowych o wysokości około 12-15 cm .

•przygotowane

i wypoziomowane miejsce pod •wniesienie wanny przez min. dwie osoby i
wannę, gotowe przyłącza i klocki dystansowe. ustawienie jej nóżek na klockach dystansowych

•wykonanie przyłączenia wanny do wody,
dezynfekcji i elektryczności.

•testowanie

•wysunięcie klocków przez trzecia osobę i
ustawienie wanny w docelowy położeniu

•wanna

szczelności przyłączy

gotowa do użytkowania

Podłączenie do kanalizacji – połączyć syfon w wannie z otworem kanalizacyjnym
rurą harmonijkową ø50mm i sprawdzić szczelność połączenia.
Przyłącze armatury;
•nawannowa - podłączenie pod wanną do zimnej/gorącej wody wężykami
zbrojeniowymi do wyprowadzonych przyłączy
•zewnętrzna, kolumnowa - przyłącze do podstawy baterii z wyprowadzeniem
zimnej wody dla dezynfekcji w obrębie rzutu wanny.
Podłączenie automatycznej dezynfekcji – połączyć elektrozawór od dezynfekcji
przy pomocy węża zbrojonego do przygotowanego przyłącza zimnej wody 1/2cala.
Uwaga: przed połączeniem przeciąć opaskę plastikową zabezpieczającą zawór w transporcie

• Podłączenie do instalacji elektrycznej - podłączyć przewód zasilający i przewód

wyrównawczy do puszki przyłączeniowej przymocowanej opaską do dna wanny zgodnie z
normami. Uwaga: przed podłączeniem wanny przeciąć opaskę plastikową zabezpieczającą
puszkę podłączeniową na czas transportu. Prace elektryczno-instalacyjne i pomiarowe muszą być
wykonane zgodnie z wymienionymi normami przez instalatorów posiadających aktualne
uprawnienia elektryczne. Rozdzielnica zasilająca wanny musi posiadać wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie In=30mA ( np. B16/0,03A) i dwubiegunowy wyłącznik samoczynny, np.
S192B16A. Stelaż wanny musi być podłączony do połączeń wyrównawczych w łazience.
Części systemu pracujące pod napięciem 230V nie mogą być dostępne podczas użytkowania
wanny. Zaleca się sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przynajmniej raz do
roku. Po zakończeniu podłączenia wanny do sieci instalator musi wykonać pomiary ochronne
(rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) i w karcie gwarancyjnej wypełnić
świadectwo podłączenia.

Zakończenie montażu wanny

Po zakończeniu prac przyłączeniowych należy sprawdzić szczelność przyłączy, następnie
wyciągnąć klocki dystansowe i postawić wannę w miejscu docelowym. Uwaga: nie silikonować

szczeliny między obudową wanny a podłogą w celu zapewnienia wentylacj urzadzeń hydromasażu.

Następnie włożyć tabletkę dezynfekcyjną do pojemnika na brzegu wanny i napełnić wannę wodą
do poziomu zakrywającego wszystkie dysze w wannie. Uruchomić wannę zgodnie z opisem
funkcjonowania hydromasażu w karcie gwarancyjnej.
Serwisowanie i przeglądy techniczne wanny. Wannę należy unieść przez
min. 2 osoby i osadzić na klockach dystanowych. Następnie odpiąć przyłącza
i obrócić ją o 1800 i postawić na miękkich podkładach zabezpieczając brzegi
wanny. Następnie odkręcić 4 śruby mocujące obudowę do wanny, zdemontować obudowę i przystąpić do serwisowania systemu pod wanną. Po wykonaniu tych prac należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

Obowiązujące normy w pomieszczeniach kąpielowych (w łazienkach).

Dotyczy montażu wyposażenia elektrycznego wanien z hydromasażem i eksploatacji instalacji
elektrycznych w łazienkach należy kierować się wytycznymi podanymi w normach:
1) PN-HD 60364-7-701; 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia; Część 7-701:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – pomieszczenia wyposażone
w wannę lub natrysk (prysznic) które wcześniej zostały podane w DIN VDE 701; 2002-02.
2) PN-HD 60364-4-41; 2017. Instalacje elektryczne niskiego napięcia; Część 4-41;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
3) INPE Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 210. 03. 2017 r.
Edward Musiał: Wymagania stawiane instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kąpielowych.

PANELE STERUJĄCE HYDROMASAŻU; AJAX, NEOS, TITAN (sprawdzenie systemu)
1. Przyciski systemu powietrznego/ wodnego
a) SYSTEM AKTYWNY ( WODA W WANNIE) • krótki nacisk; włącz/wyłącz pracy systemu
b) SYSTEM NIEAKTYWNY /BRAK WODY W WANNIE/ • dłuższe >3 sek. przytrzymanie;
uruchomienie funkcji automatycznej dezynfekcji (syst. wodny) i osuszania (syst. powietrzny)
system
powietrzny;
•krótki
nacisk
-start,
•dłuższy;
osuszanie

system
wodny;
•krótki
nacisk
-start,
•dłuższy;
dezynfekcja

2. Przycisk; timer ( ustawianie czasu kapieli ( ustawione fabrycznie na 20 min.
3. PRZYCISK CHROMOTERAPII; 1 nacisk - cyrkulacja, 2-gi- zatrzymanie na aktualnym kolorze

