
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
1) Novaservis poskytuje 24 mesačnú záruku na správnu funkciu termostatického zmiešavacieho ventilu. 
Záruka čerpadla - viď. samostatný záručný list.
2) Záručná doba sa počíta od dátumu predaja sústavy. Podmienky záruky zodpovedajú platným predpi-
som.
3) Počas záručnej doby má kupujúci právo na opravu chýb výrobku.
4) Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté počas prepravy, v dôsledku nesprávneho sklado-
vania, ako aj iné mechanické poškodenie.
5) Záruka sa nevzťahuje na škody a poruchy spôsobené prevádzkou so zlou kvalitou vody vo vykuro-
vacom systéme, vrátane vodného kameňa, zablokovanie usadeninami a inými pevnými nečistotami a 
škodami vyplývajúcimi z nesprávnej inštalácie, použitia alebo chybného zapojenia.
6) Záruka sa nevzťahuje na poruchu alebo poškodenie spôsobené poškodeným alebo chýbajúcim fil-
trom. Predtým než je čerpadlo pripojené, inštalujte filter s min. počtom bodov 200 otvorov/cm2.
7) Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu v dôsledku normálnej prevádzky.
Uplatnenie reklamácie: 
1) Reklamáciu hláste na servisnom stredisku Novaservis alebo predajcovi. 
2) Základom platnosti záruky je zaslať oznámenie a riadne vyplnený záručný list spolu s dokladom o 
kúpe (alebo jeho kópia).
3) Zákazník je povinný výrobok poslať k servisnej oprave riadne zabalený. 
4) Po prevzatí a následnej oprave či výmene dielov, bude zostava späť zaslaná zákazníkovi.
5) V prípade chýbajúceho riadne vyplneného záručného listu a súčasne nedodanie kópie dokladu o 
nákupe, môže Novaservis odmietnuť reklamáciu ako neopodstatnenú.
6) Kupujúci stráca nárok na záruku v prípade neoprávnených opráv či úprav systému. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1) Novaservis poskytuje 24 měsíční záruku na správnou funkci termostatického směšovacího ventilu. 
Záruka čerpadla – viz. samostatný záruční list.
2) Záruční doba se počítá od data prodeje soustavy. Podmínky záruky odpovídají platným předpisům.
3) Během záruční doby má kupující právo na opravu vad výrobku.
4) Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklá během přepravy, v důsledku nesprávného skladování, 
jakož i jiná mechanická poškození.
5) Záruka se nevztahuje na škody a poruchy způsobené provozem se špatnou kvalitou vody v otopném 
systému, včetně vodního kamene, zablokování usazeninami a jinými pevnými nečistotami a škodami 
vyplývajícími z nesprávné instalace, použití nebo chybného zapojení.
6) Záruka se nevztahuje na poruchu nebo poškození způsobené poškozeným nebo chybějícím filtrem. 
Předtím, než je čerpadlo připojeno, instalujte filtr s min. počtem bodů 200 otvorů/cm2.
7)  Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení v důsledku normálního provozu.
Uplatnění reklamace:
1) Reklamaci hlaste na servisním středisku Novaservis nebo prodejci.
2) Základem platnosti záruky je zaslat oznámení a  řádně vyplněný záruční list spolu s dokladem o koupi 
(nebo jeho kopie). 
3)  Zákazník je povinen výrobek poslat k servisní opravě řádně zabalen.
4) Po převzetí a následné opravě či výměně dílů bude sestava zpět zaslána zákazníkovi. 
5) V případě chybějícího řádně vyplněného záručního listu a současně nedodání kopie dokladu o náku-
pu, může Novaservis odmítnout reklamaci jako neopodstatněnou.
6) Kupující ztrácí nárok na záruku v případě neoprávněných oprav či úprav systému.
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Termostatická sestava s čerpadlem
 25-40 130 pro rozdělovače, 1”

Termostatická zostava s čerpadlom
 25-40 130 pre rozdeľovače, 1“

Vyplní - prodávající :     Vyplní - predávajúci :    
Typ výrobku: 

Datum prodeje: 

Dátum predaja:

Razítko a podpis - prodej :
Vyplní – montážní firma

Pečiatka a podpis - predaj
Vyplní – montážna firma

Prohlášení uživatele:
Četl jsem a souhlasím s podmínkami 
této záruky. Potvrzuji, že jsem byl se-
známen s pokyny montáže a použití 
uvedených výrobků a zařízení v řádném 
provozu.

Vyhlásenie užívateľa: 
Čítal som a súhlasím s podmienkami 
tejto záruky. Potvrdzujem, že som bol 
oboznámený s pokynmi montáže a po-
užitia uvedených výrobkov a zariadení  
v riadnej prevádzke.

Jméno a podpis :



Návod k obsluze 
1. Určení
a) Sestava je určena pro snižování teploty v topných systémech. Obsahuje: oběhové čerpadlo (3), 
termostatický směšovací ventil (4) , podložky a spojovací díly s teploměrem (2) a odvzdušňovací 
ventil (1)  / Obrázek číslo 1 /
b) Sestavy je určena pro montáž k uzavíracím ventilům rozdělovačů pro vytápění při nízkých teplo-
tách otopné vody, včetně podlahového vytápění.
c)  Příklad zapojení soustavy a její montáž je znázorněno na obrázku č. 2
d) Instalace ja daná výkonem čerpadla, v závislosti na hydraulických charakteristikách vytápěného 
systému.
e) Soustava nesmí být instalována a provozována jinak, než jak je stanoveno výrobcem. 
2. Montáž :
a) Montáž musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami s patřičnými zkušenostmi  
vtéto oblasti.
b) Během instalace je důležité dodržet směr průtoku uvedený na tělese čerpadla a správně připojit 
ventil - viz obrázek č. 2.
c) Montáž a instalace celé sestavy musí být provedena tak, aby nebyla instalací ovlivněna jiná část 
otopného systému. Příliš dotažené závitové spoje mohou být také zdrojem nežádoucího napětí 
nebo i prasklin. Toto doporučení se vztahuje na montáž i demontáž.
3. Provozní parametry:
a) Nastavitelná výstupní teplota v rozmezí od 30 ° C do 60 ° C.
b) Maximální provozní tlak 1,0 MPa (10 bar).
4. Připojení do elektické sítě :
a) Elektrické připojení musí být prováděno v souladu s platnými předpisy, včetně respektování 
parametrů čerpadla.
b) Během montáže musí být brány v patrnosti platné bezpečnostní předpisy pro práci s elektřinou.
c) Osoba provádějící elektrické zapojení musí mít odpovídající odbornou kvalifikaci.
5. Nastavení provozních parametrů:
a) Po montáži odvzdušněte důkladně celou soustavu s použitím odvzdušňovacího šroubu na čerpa-
dle a odvzdušňovacího ventilu (1) na sestavě.
b)  Požadovanou teplotu nastavte otočením termostatického směšovacího ventilu v rozsahu od 30 
° C až do 60 ° C.
6) Údržba a seřízení sestavy:
a) Kromě informací uvedených v dodaném návodu k použití soustava nevyžaduje další údržbu.
b) V případě výrazně jiných parametrů vody (tvrdost, nerozpuštěné látky), je vhodná pravidelná 

demontáž a čištění pohyblivých částí termostatic-
kého směšovacího ventilu, z důvodu zachování 
jeho funkčnosti.

Návod na obsluhu
1. Určenie 
a) Zostava je určená pre znižovanie teploty vo vykurovacích systémoch. Obsahuje: obehové 
čerpadlo (3), termostatický zmiešavací ventil (4), podložky a spojovacie diely s teplomerom 
(2) a odvzdušňovací ventil (1) / Obrázok číslo 1 / 
b) Zostava je určená pre montáž k uzatváracím ventilom rozdeľovačov pre vykurovanie pri 
nízkych teplotách vykurovacej vody, vrátane podlahového vykurovania. 
c) Príklad zapojenia sústavy a jej montáž je znázornené na obrázku č. 2.
d) Inštalácia ja daná výkonom čerpadla, v závislosti na hydraulických charakteristikách vyku-
rovaného systému.
e) Sústava nesmie byť inštalovaná a prevádzkovaná inak, než ako je stanovené výrobcom.
2. Montáž: 
a) Montáž musí byť vykonávaná iba kvalifikovanými osobami s patričnými skúsenosťami v 
tejto oblasti. 
b) Počas inštalácie je dôležité dodržať smer prietoku uvedený na telese čerpadla a správne 
pripojiť ventil - viď obrázok č. 2.
c) Montáž a inštalácia celej zostavy musí byť vykonaná tak, aby nebola inštaláciou ovplyvne-
ná iná časť vykurovacieho systému. Príliš dotiahnuté závitové spoje môžu byť tiež zdrojom 
nežiaduceho napätia alebo aj prasklín. Toto odporúčanie sa vzťahuje na montáž aj demontáž.
3. Prevádzkové parametre: 
a) Nastaviteľná výstupná teplota v rozmedzí od 30 ° C do 60 ° C. 
b) Maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa (10 bar).
4. Pripojenie do elektrickej siete: 
a) Elektrické pripojenie musí byť vykonávané v súlade s 
platnými predpismi, vrátane rešpektovania parametrov 
čerpadla.
b) Počas montáže musia byť brané v úvahu platné bez-
pečnostné predpisy pre prácu s elektrinou. 
c) Osoba vykonávajúca elektrické zapojenie musí mať 
zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu.
5. Nastavenie prevádzkových parametrov: 
a) Po montáži odvzdušnite dôkladne celú sústavu s po-
užitím odvzdušňovacej skrutky na čerpadle a odvzduš-
ňovacieho ventilu (1) na zostave.
b) Požadovanú teplotu nastavte otočením termostatic-
kého zmiešavacieho ventilu v rozsahu od 30 ° C až do 
60 ° C. 
6) Údržba a nastavenie zostavy:
a) Okrem informácií uvedených v dodanom návode na 
použitie, sústava nevyžaduje ďalšiu údržbu. 
b) V prípade výrazne iných parametrov vody (tvrdosť, 
nerozpustené látky), je vhodná pravidelná demontáž a 
čistenie pohyblivých častí termostatického zmiešavacie-
ho ventilu, z dôvodu zachovania jeho funkčnosti.
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Termostatický směšovací ventil
Termostatický zmiešavací ventil 

W-Nízkoteplotní topné okruhy (od 30 ° C do 60 ° C)
W- Nízkoteplotné vykurovacie okruhy (od 30 ° C do 60 ° )    

1-Další ovládané okruhy rozdělovače
1-Ďalšie ovládané okruhy rozdeľovača


